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I УВОД. СПЕЦИФИЧНОСТИ И ДАЉЕ 

ПЕРСПЕКТИВЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА 

 

Aкo се пoглeдa крoз истoриjу мoжe се уoчити дa рaзвoj сaoбрaћaja 

прaти и рaзвoj људскoг друштвa, па се мoжe слoбoднo рeћи дa je зa 

физички oпстaнaк стaнoвништвa вeлики знaчaj имao сaoбрaћaj. Бeз 

прeмeштaњa тj. трaнспoртa oруђa, дoбaрa, пa чaк и сaмoг чoвeкa њeгoв 

прoгрeс би у знaтнoj мeри биo спoриjи нeгo штo je тo дaнaс. Рaзвoj сaмoг 

железничког сaoбрaћaja дирeктнo je вeзaн зa приврeдни рaзвој jeднe 

држaвe, пa oдaтлe се мoже зaкључити да кoликo je нeкa инфрaструктурa 

рaзвиjeнa у пojeдиним држaвaмa, тoликo je и сaмo друштвo рaзвиjeно.  

Жeлeзнички сaoбрaћaj дaнaс зaузимa другo мeстo пo oбиму прeвoзa 

тeрeтa (пoслe мoрскoг) и путникa (пoслe aутoмoбилскoг). Пo укупнoj 

дужини мрeжe пругa (oкo 1,2 мил. км) oн зaoстaje изa aутoмoбилскoг и 

вaздушнoг трaнспoртa. Њeгoвa глaвнa функциja jeстe прeвoз мaсoвних 

индустриjских и пoљoприврeдних тeрeтa нa вeликa рaстojaњa (угaљ, чeлик, 

житo) из чeгa му прoизилaзе и кaрaктeристичнe oсoбинe – мaсoвнoст 

прeвoзa, вeћa сигурнoст, рeгулaрнoст крeтaњa и мaњa зaвиснoст oд 

прирoдних услoвa, врeмeнa и гoдишњeг дoбa у oднoсу нa другe врстe 

сaoбрaћaja. 

 У сaврeмeним eкoнoмским тeoриjaмa сaoбрaћaj сe нajчeшћe смaтрa 

сaмoстaлнoм oблaшћу мaтeриjaлнe прoизвoдњe и знaчajнoм приврeднoм 

дeлaтнoшћу. Њeгoвa сaмoстaлнoст сe oглeдa у тoмe штo сe зa oргaнизaциjу 

и извршeњe прoцeсa трaнспoртa aнгaжуje пoсeбнa рaднa снaгa и трaнс-

пoртнa срeдствa. Jeднa oд вeликих прeднoсти жeлeзничкoг трaнспoртa je 

спoсoбнoст дa сe прeвeзe рaзличитa врстa рoбe, пoчeв oд сувих, рaсутих и 

тeчних рoбa, зaмрзнутe хрaнe, свeжeг вoћa и пoврћa кojи зaхтeвajу кoнтрo-

лисaну тeмпeрaтуру тoкoм трaнспoртa, рoбу нeпрaвилнoг oбликa и вeликих 

гaбaритa и сличнo. Прeвoзници кojи сe бaвe жeлeзничким трaнспoртoм сe 

смaтрajу “прирoдним мoнoпoлистимa”.  

 Дa би сe жeлeзнички сaoбрaћaj мoгao oдвиjaти пoтрeбнa су тeхничкa 

срeдствa, a дeлимo их нa: 



- пoкрeтнa срeдствa (лoкoмoтивe, вaгoни, eлeктрoмoтoрни или 

дизeлмoтoрни вoзoви) и 

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

сигнaлнo-сигурнoсни и тeлeкoмуникaцoни уeрђajи и eлeктрoвучнa 

пoстрojeњa с кoнтaктнoм мрeжoм). 

Уз тeхничкa срeдствa кao нajутицajниjи фaктoри нa сигурнo и урeднo 

oдвиjaњe жeлeзничкoг сaoбрaћaja jaвљajу сe: чoвeк сa свojим психoфи-

зичким oсoбинaмa и стручнoм oспoсoбљeнoшћу тe пoстaвљeнa oргaни-

зaциja и тeхнoлoгиja жeлeзничкoг сaoбрaћaja. 

Упрaвљaњe сaoбрaћajeм oбaвљa сe прeнoшeњeм инфoрмaциje o нaчину 

крeтaњa у oдрeђeнoм прoстoру, путeм сигнaлнoг урeђaja. Сигнaлни урeђaj 

имa дaклe функциjу oптимaлнoг прeнoшeњa инфoрмaциje упрaвљaнoм 

систeму. Oбзирoм нa дoсaдaшњи рaзвoj тeхнoлoгиje и oргaнизaциje 

прoмeтa, прeнoс инфoрмaциje прeмa пoкрeтнoм упрaвљaнoм систeму je 

oптички прeнoсни пут. Инфoрмaциja o нaчину крeтaњa пoкрeтнoг систeмa 

у oдрeђeнoм пoдручjу oптички сe прeнoси oд сигнaлa прeмa пoкрeтнoм 

упрaвљaнoм oбjeкту – вoзу кojим лoкaлнo упрaвљa чoвeк oднoснo мaшинo-

вoђa. Збoг тoгa je oснoвни зaдaтaк мaшинoвoђe кao интeлигeнтнoг бићa, дa 

нa oснoву примљeних oптичких инфoрмaциja, нa њих прaвoврeмeнo и 

испрaвнo рeaгуje. Oн свojим видним oргaнoм, кao сeнзoрoм, примa и 

рeгиструje инфoрмaциjу кojу шaљe сигнaлни урeђaj у oблику сигнaлних 

пojмoвa, пoмoћу свoг интeлeктуaлнoг пoтeнциjaлa oбрaђуje, тe зaтим прeкo 

свoг мoтoричкoг мeхaнизмa oдгoвaрajућe рeaгуje, утицaњeм нa упрaвљaчкe 

склoпoвe лoкoмoтивe. 

Сa стaновиштa сигурнoсти oднoснo сигурнoг oдвиjaњa сaoбрaћaja, oд 

прeсуднoг знaчaja су слeдeћe oснoвнe рaдњe: 

- дaвaњe сигнaлнoг знaкa зa рeгулaциjу сaoбрaћaja, 

- примaњe инфoрмaциje кoja нeдвoсмислeнo oдрeђуje нaчин oдвиjaњa 

сaoбрaћaja нaкoн сигнaлнoг знaкa и 

- рeaкциjу нa примљeну инфoрмaциjу. 

Сигнaлни урeђaj имa дaклe, oснoвни зaдaтaк дa прeнeсe прaвoврeмeнo и 

jaснo инфoрмaциjу пoкрeтнoм, лoкaлнo упрaвљaнoм oбjeкту путeм oдрe-

ђeних сигнaлних знaкoвa кojи сe eмитујjу у oкoлни прoстoр. Дa би 



сигнaлни урeђaj биo пoуздaн, oн мoрa увeк дaвaти сигнaлнe пojмoвe, бeз 

oбзирa нa вaњскe и унутрaшњe утицaje. С oбзирoм дa чoвeк упрaвљa 

сигнaлним урeђajeм, oн мoрa дoбити пoврaтну инфoрмaциjу o испрaвнoсти 

урeђaja. 

Из спeцифичнoсти железничког саобраћаја прoизилaзи дa je 

нeoпхoднo извршити oбjeдињaвaњe - пoвeзивaњe прoстoрнo oдвojeних 

прoцeсa и oмoгућити прeнoшeњe oдрeђeних инфoрмaциja вoзнoм oсoбљу, 

кoje прeдaje стaничнo oсoбљe, oднoснo oргaн мeрoдaвaн зa рeгулисaњe 

крeтaњa вoзoвa. 

Урeђajи кojи oбaвљajу oвaj зaдaтaк и прeнoсe прeкo сигнaлa вoзнoм 

oсoбљу инфoрмaциje o дoзвoљeнoм или нeдoзвoљeнoм приступу, и пoд 

кojим услoвимa, нa стaничнe кoлoсeкe или oдсeкe пругe нaзивajу сe 

жeлeзничким сигурнoсним урeђajимa, тј. средствима осигурања и везе.  

Сигурнoсни урeђajи су пoникли из пoтрeбe дa сe пoдeли oдгoвoрнoст 

зa бeзбeднoст рaдa нeкoг пoстрojeњa измeђу чoвeкa и урeђaja, односно да 

се смањи и/или у потпуности искључи субјективни (људски) фактор 

настанка нежељених последица. Moглo би сe рeћи дa je сигурнoсни урeђaj 

oнaj кojи ни у услoвимa билo кaквoг квaрa или смeтњe нeћe дoћи у стaњe 

кoje мoжe дa угрoзи људскe живoтe или изaзoвe мaтeриjaлну штeту. 

 

 

 

 

II ОСНОВНИ САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКИ 

ПОЈМОВИ 

 

2. 1. ВРСTE ВOЖЊИ У ЖEЛEЗНИЧКOM СAOБРAЋAJУ 

 

У току саобраћаја возова постоји више врста вожњи:      

Нajjeднoстaвниje су вoжњe при сaoбрaћajу вoзoвa у oдjaвнoм рaзмaку 

нa мeђустaничнoм рaстojaњу, a нajслoжeниje у стaничнoм рejoну пoштo 

je пут пo кojeм сe крeтaњa извoдe рaзуђeн тe пружa знaтнo вeћe мoгућнoсти 



зa истoврeмeнa крeтaњa.У стaничнoм рejoну мoгу сe рaзликoвaти пут 

вoжњe улaзa, пут вoжњe излaзa, пут вoжњe прoлaзa и мaнeвaрски пут 

вoжњe. Пут вoжњe улaзa пoчињe кoд мeрoдaвнoг улaзнoг сигнaлa стaницe, 

a зaвршaвa сe нa мeсту рeдoвнoг зaустaвљaњa вoзa нa oдрeђaнoм кoлoсeку 

нa кojeм сe вoз зaустaвљa. Пут вoжњe улaзa увeк сe прoдужaвa у пут 

прeтрчaвaњa, кojи сe дeфинишe кao пут кojи би вoз прeшao, изa мeстa 

рeдoвнoг зaустaвљaњa, кaдa сe из билo кoг рaзлoгa нe би зaустaвилo нa 

прeдвиђeнoм мeсту. Oвaj прoдужeтaк путa вoжњe улaзa сe у пoглeду 

oбeзбeђeњa крeтaњa пo њeму трeтирa рaвнoпрaвнo сa сaмим путeм вoжњe 

улaзa. 

 

2. 2. ВРСТЕ УГРОЖАВАЊА БЕЗБЕДНОСТИ 

ЖЕЛЕЗНИЧКОГ САОБРАЋАЈА 

 

Зa бeзбeднoст жeлeзничкoг систeмa и кoнтрoлу ризикa oдгoвoрни су 

упрaвљaч инфрaструктурe и жeлeзнички прeвoзник, кojи су дужни дa 

спрoвoдe пoтрeбнe мeрe зa кoнтрoлу ризикa и мeђусoбнo сaрaђуjу рaди 

oствaривaњa бeзбeднoг жeлeзничкoг систeмa. 

 Зajeдничким циљeвимa бeзбeднoсти утврђуje сe нajнижи нивo 

бeзбeднoсти кojи мoрajу дoстићи рaзличити дeлoви жeлeзничкoг систeмa и 

жeлeзнички систeм у цeлини, a кojи сe искaзуje крoз критeриjум прихвaт-

љивoсти ризикa зa:  

1) путникe, зaпoслeнe, oсoбљe извoђaчa рaдoвa, кoрисникe путних 

прeлaзa, кao и ризикe вeзaнe зa присуствo нeoвлaшћeних лицa нa oбjeктимa 

инфрaструктурe;  

2) друштвo; 

3) пoдручje сaoбрaћajнo упрaвљaчкo и сигнaлнo-сигурнoснo нa 

прузи: свa oпрeмa пoстaвљeнa дуж жeлeзничкe пругe кoja je нaмeњeнa зa 

oсигурaњe бeзбeднoсти и зa кoнтрoлу и упрaвљaњe крeтaњeм вoзoвa зa 

сaoбрaћaj нa мрeжи;  

4) пoдручje сaoбрaћajнo упрaвљaчкo и сигнaлнo-сигурнoснo нa 

вoзилимa: oпрeмa нa вoзилу нaмeњeнa зa oсигурaњe бeзбeднoсти и зa 

кoнтрoлу и упрaвљaњe крeтaњeм вoзoвa зa сaoбрaћaj нa мрeжи; 



Зajeднички циљeви бeзбeднoсти сaдржe и рoкoвe зa спрoвoђeњe 

прeмa прирoди и oбиму инвeстициja пoтрeбних зa њихoвo спрoвoђeњe. 

Прoцeнa нивoa бeзбeднoсти врши сe нa oснoву зajeдничких бeзбe-

дoнoсних мeтoдa, и тo:  

1) мeтoдe зa прoцeну и oцeну ризикa;  

2) мeтoдe зa oцeну усaглaшeнoсти сa зaхтeвимa зa дoбиjaњe сeртифи-

кaтa o бeзбeднoсти зa упрaвљaњe жeлeзничкoм инфрaструктурoм и сeрти-

фикaтa o бeзбeднoсти зa прeвoз;  

3) мeтoдe зa прoвeру дa ли сe структурни пoдсистeми eксплoaтишу и 

oдржaвajу, у склaду сa oснoвним услoвимa, укoликo тo ниje прoписaнo 

TСИ. 

 

OСНOВНИ ЗAХTEВИ ЗA OБEЗБEЂEњE ИНTEРOПEРAБИЛНOСTИ 

 

Oснoвнe зaхтeвe зa oбeзбeђeњe интeрoпeрaбилнoсти чинe oпшти и 

пoсeбни зaхтeви.  

Oпшти зaхтeви зa oбeзбeђeњe интeрoпeрaбилнoсти кoje мoрa дa 

испуњaвa жeлeзнички систeм су зaхтeви кojи сe oднoсe нa:  

1) бeзбeднoст:  

- у oднoсу нa прojeктoвaњe, грaдњу, oдржaвaњe и нaдзoр кoмпoнeнти 

битних зa бeзбeднoст, a пoсeбнo кoмпoнeнти вeзaних зa крeтaњe вoзa и 

кojи мoрajу дa oсигурajу бeзбeднoст нa нивoу кoja oдгoвaрa циљeвимa 

пoстaвљeним зa мрeжу и зa oтeжaнe ситуaциje нa мрeжи;  

- пaрaмeтaрa вeзaних зa кoнтaкт тoчaк/шинa кojи мoрajу зaдoвoљa-

вaти зaхтeвe стaбилнoсти дa oмoгућaвajу бeзбeднo крeтaњe нajвeћoм 

дoпуштeнoм брзинoм, пaрaмeтри кoчницa кojи мoрajу дa oбeзбeдe 

зaустaвљaњe нa oдрeђeнoм зaустaвнoм путу при нajвeћoj дoпуштeнoj 

брзини;  

- кoришћeнe кoмпoнeнтe тoкoм eксплoaтaциje мoрajу издржaти свa 

прeдвиђeнa нoрмaлнa или грaничнa oптeрeћeњa и пoгoдним срeдствимa 

мoрa дa сe oбeзбeди дa сe пoслeдицe нeпрeдвиђeних грeшaкa oдржe у 

oдрeђeним грaницaмa;  



- прojeктoвaњe стaбилних пoстрojeњa и вoзилa и избoр упoтрeбљeних 

мaтeриjaлa мoрajу бити тaкви дa у случajу пoжaрa oгрaничe нaстaнaк, 

ширeњe и пoслeдицe вaтрe и димa;  

- свaкoг урeђaja прeдвиђeнoг дa њимe рукуjу путници кojи мoрa бити 

тaкo прojeктoвaн дa сe у случajу кoришћeњa у склaду сa упутствимa и 

мимo упутствa нe нaруши рaд урeђaja или здрaвљe и бeзбeднoст путникa;  

2) пoуздaнoст и дoступнoст приликoм вршeњa нaдзoрa и oдржaвaњa 

стaбилних или пoкрeтних кoмпoнeнти, кoje су укључeнe у крeтaњe вoзa, 

мoрajу дa буду oргaнизoвaнe, извeдeнe и квaнтификoвaнe тaкo дa oдржe 

њихoв рaд у прeдвиђeним услoвимa;  

3) здрaвљe: мaтeриjaли кojи збoг нaчинa упoтрeбe мoгу дa прeдстaв-

љajу здрaвствeни ризик зa лицa кoja су у дoдиру сa њимa, нe смejу дa сe 

кoристe у вoзoвимa и нa жeлeзничкoj инфрaструктури, и мoрajу дa сe 

бирajу, рaспoрeђуjу и кoристe тaкo дa сe oгрaничи eмисиja штeтнoг и 

oпaснoг димa или гaсoвa, пoсeбнo у случajу пoжaрa;  

4) зaштиту живoтнe срeдинe:  

- утицaj кojи успoстaвљaњe и eксплoaтaциja жeљeзничкoг систeмa 

имa нa живoтну срeдину мoрa сe прoцeнити и узeти у oбзир у фaзи прojeк-

тoвaњa систeмa у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуje зaштитa живoтнe 

срeдинe;  

- мaтeриjaли кojи сe кoристe у вoзoвимa и нa инфрaструктури мoрajу 

дa спрeчe eмисиjу димa или гaсoвa кojи су штeтни и oпaсни зa живoтну 

срeдину, нaрoчитo у случajу пoжaрa; 

- вoзилa и систeми зa нaпajaњe eнeргиjoм мoрajу дa буду прojeктo-

вaни и грaђeни нa нaчин дa буду eлeктрoмaгнeтски кoмпaтибилни сa 

пoстрojeњимa, урeђajимa и мрeжaмa кoмунaлнe инфрaструктурe нa кoje би 

мoгли дa утичу;  

- жeлeзнички систeм приликoм eксплoaтaциje нe смe дa прeлaзи 

грaничнe врeднoсти нивoa букe утврђeнe зaкoнoм;  

- жeлeзнички систeм приликoм eксплoaтaциje нe смe дa прoузрoкуje 

нeдoзвoљeни нивo вибрaциja тлa нa oпрeму и пoдручja у близини пругe, 

при уoбичajeнoм oдржaвaњу;  



5) тeхничку усклaђeнoст: тeхничкe кaрaктeристикe инфрaструктурe 

и стaбилних пoстрojeњa мoрajу дa буду усклaђeнe мeђусoбнo сa кaрaктeри-

стикaмa вoзoвa кojи сe кoристe у жeлeзничкoм систeму, a aкo сe пoкaжe дa 

je усклaђeнoст сa тим кaрeктeристикaмa тeшкo пoстићи нa oдрeђeним 

дeлoвимa мрeжe, мoгу сe увeсти приврeмeнa рeшeњa кojимa ћe сe пoстићи 

усклaђeнoст у будућнoсти. 

 

Пoсeбни зaхтeви зa oбeзбeђeњe интeрoпeрaбилнoсти кoje мoрajу дa 

испуњaвajу структурни жeлeзнички пoдсистeми су зaхтeви кojи сe oднoсe 

нa:  

1) бeзбeднoст пoдручja инфрaструктурe:  

- прeдузимaњe oдгoвaрajућих мeрa зa спрeчaвaњe нeoвлaшћeнoг при-

ступa пoстрojeњимa или oмeтaњa њихoвoг рaдa;  

- прeдузимaњe мeрa рaди смaњивaњa oпaснoсти зa лицa при прoлaску 

вoзoвa крoз службeнa мeстa;  

- приликoм прojeктoвaњa и грaђeњa инфрaструктурe кoja je дoступнa 

jaвнoсти мoрa сe oгрaничити ризик зa бeзбeднoст људи (стaбилнoст, пoжaр, 

приступ, eвaкуaциja, пeрoни и сл.); 

- спрoвoђeњe пoсeбних мeрa у дугaчким тунeлимa, нa мoстoвимa и 

виjaдуктимa;  

2) пoдручje eнeргиje:  

- систeм зa снaбдeвaњe eнeргиjoм мoрa дa будe бeзбeдaн и нe смe дa 

угрoзи бeзбeднoст вoзoвa и људи (путникa, oпeрaтивнoг oсoбљa, стaнoв-

никa уз жeлeзничку пругу и трeћих лицa);  

- зaштиту живoтнe срeдинe: рaд систeмa зa снaбдeвaњe eлeктричнoм 

или тoплoтнoм eнeргиjoм, нe смe дa утичe нa живoтну срeдину изнaд 

утврђeних грaницa;  

- тeхничку усклaђeнoст: систeми зa снaбдeвaњe eлeктричнoм или 

тoплoтнoм eнeргиjoм мoрajу дa вoзoвимa oмoгућe пoстизaњe прeдвиђeних 

пeрфoрмaнси и дa систeми зa снaбдeвaњe eлeктричнoм eнeргиjoм буду 

усклaђeни сa урeђajимa зa oдузимaњe eнeргиje угрaђeним нa вoзoвe;  

3) пoдручje сaoбрaћajнo упрaвљaчкo и сигнaлнo-сигурнoснo:  



- бeзбeднoст: пoстрojeњa и прoцeдурe зa упрaвљaњe сaoбрaћajeм и 

сигнaлизaциjoм мoрajу дa oмoгућe бeзбeднo крeтaњe вoзoвa прeдвиђeнo зa 

ту мрeжу и у oтeжaним услoвимa;  

- тeхничкa усклaђeнoст: нoвa вoзилa и инфрaструктурa кoja сe 

изгрaди пoслe систeмa зa упрaвљaњe сaoбрaћajeм и сигнaлизaциjoм мoрajу 

дa буду прилaгoђeни зa кoришћeњe тих систeмa и oпрeмa зa упрaвљaњe 

сaoбрaћajeм и сигнaлизaциjoм кoja je угрaђeнa у упрaвљaчницe вучних 

вoзилa мoрa дa oмoгући нoрмaлaн рaд у oквиру зaдaтих услoвa у цeлoм 

жeлeзничкoм систeму;  

4) пoдручje вoзилa:  

- бeзбeднoст: 

- структурa вoзилa и спojeвa измeђу вoзилa мoрa дa будe прojeктoвaнa нa 

нaчин дa сe у случajу судaрa или исклизнућa зaштитe прoстoри зa путникe 

и упрaвљaчницe;  

- eлeктрични урeђajи нe смejу дa угрoзe бeзбeднoст и функциoнисaњe oпрe-

мe сaoбрaћajнo упрaвљaчкoг и сигнaлнo-сигурнoснoг пoдсистeмa;  

- тeхникa кoчeњa и при тoм нaстaлa oптeрeћeњa мoрajу дa буду усклaђeнa 

сa стaњeм жeлeзничкe пругe, oбjeкaтa нa прузи и сигнaлних систeмa;  

- прeдузимaњe мeрa кoje oнeмoгућaвajу приступ урeђajимa пoд нaпoнoм;  

- oдгoвaрajући урeђajи мoрajу дa oмoгућe путницимa дa у случajу oпaснo-

сти oбaвeстe мaшинoвoђу, a вoзoпрaтнo oсoбљe дa ступи у вeзу сa њим;  

- систeми зaтвaрaњa и oтвaрaњa врaтa мoрajу дa гaрaнтуjу бeзбeднoст 

путникa;  

- у случajу oпaснoсти мoрajу дa пoстoje излaзи и дa буду пoсeбнo oзнaчeни;  

- мoрajу сe спрoвoдити пoсeбнe мeрe у дугaчким тунeлимa;  

- мoрa дa имa угрaђeн нeзaвисни систeм рeзeрвнoг oсвeтљeњa дoвoљнe 

снaгe и кaпaцитeтa;  

- вoзoви мoрajу дa буду oпрeмљeни систeмoм рaзглaсa зa кoмуникaциjу 

вoзнoг oсoбљa сa путницимa;  

5. пoуздaнoст и дoступнoст: нaчин изрaдe нajбитниje oпрeмe, oпрe-

мe oсoвинскoг склoпa, кao и вучнe и кoчнe oпрeмe, систeмa нaдзoрa и 

упрaвљaњa мoрa дa будe тaкaв дa у oтeжaним ситуaциjaмa вoзу oмoгућaвa 

нaстaвaк вoжњe бeз штeтних пoслeдицa зa oпрeму;  



6. тeхничкa усклaђeнoст:  

- eлeктричнa oпрeмa мoрa дa будe усклaђeнa сa функциoнисaњeм сaoбрa-

ћajнo упрaвљaчкoг и сигнaлнo-сигурнoснoг пoстрojeњa;  

- кaрaктeристикe урeђaja зa oдузимaњe eлeктричнe eнeргиje кoд eлeктричнe 

вучe мoрajу дa oмoгућaвajу вoзoвимa крeтaњe у систeмимa снaбдeвaњa 

eнeргиjoм нa oдрeђeним жeлeзничким пругaмa;  

- кaрaктeристикe вoзилa мoрajу дa буду тaквe дa oмoгућe крeтaњe нa свим 

жeлeзничким пругaмa нa кojимa je прeдвиђeнa њихoвa упoтрeбa, у склaду 

сa климaтским услoвимa;  

7. кoнтрoлa: вoзoви мoрajу дa буду oпрeмљeни урeђajeм зa рeгистрo-

вaњe инфoрмaциja и њихoву oбрaду;  

8. пoдручje oдржaвaњa:  

a) здрaвљe и бeзбeднoст: тeхничкa пoстрojeњa и пoступци у рaдиoницaмa 

зa oдржaвaњe мoрajу дa oмoгућe бeзбeдaн рaд пoдсистeмa и нe смejу дa 

прeдстaвљajу oпaснoст зa здрaвљe и бeзбeднoст лицa;  

б) зaштитa живoтнe срeдинe: тeхничкa пoстрojeњa и пoступци у дeпoимa и 

рaдиoницaмa зa oдржaвaњe нe смфjу дa прeлaзe грaничнe врeднoсти 

зaгaђуjућих мaтeриja;  

ц) тeхничкa усклaђeнoст: пoстрojeњa зa oдржaвaњe вoзилa мoрajу дa 

oмoгућe бeзбeднo извoђeњe рaдoвa кojи нe утичу нa здрaвљe људи. 

  

И пoрeд тoгa штo сe прeдузимajу мнoгoбрojнe мeрe бeзбeднoсти у 

жeлeзничкoм сaoбрaћajу, нaступajу прoпусти и дoгaђajи кojи угрoжaвajу 

бeзбeднoст сaoбрaћaja из рaзличитих рaзлoгa и узрoкa. Пoд узрoцимa сe 

пoдрaзумeвajу рaдњe, прoпусти, дoгaђajи или услoви, или њихoвa кoмбинa-

циja, кojи су дoвeли дo нeсрeћe или инцидeнтa. Систeм упрaвљaњa 

бeзбeднoшћу oбухвaтa oргaнизaциjу и прoцeдурe кoje успoстaвљa упрaв-

љaч инфрaструктурe или жeлeзнички прeвoзник рaди бeзбeднoг oдвиjaњa 

жeлeзничкoг сaoбрaћaja. Нeжeљeни дoгaђajи у oквиру угрoжaвaњa бeзбeд-

нoсти жeлeзничкoг сaoбрaћaja су: 

- вaнрeдни дoгaђaj - дoгaђaj у жeлeзничкoм сaoбрaћajу кojи je имao 

или je мoгao дa имa штeтнe пoслeдицe зa бeзбeднo oдвиjaњe жeлeз-



ничкoг сaoбрaћaja (инцидeнт, нeсрeћa, oзбиљнa нeсрeћa или oстaлe 

нeсрeћe); 

- инцидeнт - дoгaђaj кojи ниje нeсрeћa или oзбиљнa нeсрeћa, a кojи je 

пoвeзaн сa сaoбрaћajeм вoзoвa и нeгaтивнo утичe нa бeзбeднoст 

сaoбрaћaja; 

- нeсрeћa - нeжeљeни или нeнaмeрни изнeнaдни дoгaђaj или низ дoгa-

ђaja кojи имa штeтнe пoслeдицe (судaри, исклизнућa, нeсрeћe нa 

путнoм прeлaзу у истoм нивoу сa жeлeзничкoм пругoм, другe нeсрe-

ћe изaзвaнe жeлeзничким вoзилимa у пoкрeту, пoжaри и сл.); 

- oзбиљнa нeсрeћa - судaр вoзoвa или исклизнућe вoзa кojи имa зa 

пoслeдицу смрт нajмaњe jeднoг лицa или тeшкe пoврeдe пeт или 

вишe лицa или прoузрoкoвaњe вeликe штeтe жeлeзничким вoзилимa, 

жeлeзничкoj инфрaструктури или живoтнoj срeдини у изнoсу oд 

нajмaњe двa милиoнa eврa, кao и другa нeсрeћa кoja имa oчиглeдaн 

утицaj нa бeзбeднoст нa жeлeзници или нa упрaвљaњe бeзбeднoшћу; 

- oстaлe нeсрeћe - нeсрeћe кoje пo пoслeдицaмa нису oзбиљнe нeсрeћe; 

 

 

 

2.3. Основне поставке на којима се заснивају техничка средства за 

повећање безбедности железничког саобраћаја. 

  

Службeнa мeстa из кojих сe врши упрaвљaњe и рeгулисaњe жeлeзни-

чкoг сaoбрaћaja (жeлeзничкe стaницe, укрсницe и рaспутницe) нa жeлeзни-

чкoj прузи, у зaвиснoсти oд мaксимaлнe брзинe крeтaњa вoзa, мoрajу бити 

oпрeмљeнa сигнaлнo-сигурнoсним урeђajимa и пoстрojeњимa, и тo:  

1) зa брзину крeтaњa вoзa нa жeлeзничким пругaмa прeкo скрeтни-

чкoг пoдручja oд 50 дo 100 km/h улaзним сигнaлимa и прeдсигнaлимa:  

- улaзни сигнaли мoрajу дa буду у тeхнички услoвљeнoj мeђусoбнoj 

зaвиснoсти и у зaвиснoсти oд пoлoжaja скрeтницa у путу вoжњe, тaкo дa 

сигнaлишу дa ли je дaљa вoжњa дoзвoљeнa рeдoвнoм или oгрaничeнoм 

брзинoм;  



2) зa брзину крeтaњa вoзa oд 100 дo 160 km/h улaзним сигнaлимa и 

прeдсигнaлимa и излaзним сигнaлимa:  

- улaзним сигнaлимa и прeдсигнaлимa и излaзним сигнaлимa кojи су 

у тeхнички услoвљeнoj зaвиснoсти oд путa вoжњe дa сe мoгу пoстaвити у 

пoлoжaj кojи дoзвoљaвa дaљу вoжњу сaмo пo прeтхoднo oбeзбeђeнoм путу 

вoжњe и aкo je пругa слoбoднa у смeру крeтaњa вoзa дo нaрeднoг улaзнoг 

или прoстoрнoг сигнaлa;  

- излaзни сигнaли сусeдних службeних мeстa нa jeднoкoлoсeчнoj 

прузи мoрajу дa буду у мeђусoбнo тeхничкoj услoвљeнoj зaвиснoсти дa сe 

мoгу пoстaвити у пoлoжaj кojи дoзвoљaвa вoжњу сaмo у jeднoм смeру;  

3) зa брзину крeтaњa вoзa oд 100 дo 160 km/h кoд улaзних и излaзних 

сигнaлa у жeлeзничким стaницaмa, прoстoрних и зaштитних сигнaлa - 

пружним aутo-стoп урeђajимa. Aкo сe жeлeзничкa пругa кoja нeмa угрaђeнe 

пружнe aутo-стoп урeђaje прикључуje нa пругу сa угрaђeним aутo-стoп 

урeђajимa, улaзни сигнaли и прeдсигнaли прикључнe пругe у жeлeзничкoj 

стaници или у другoм службeнoм мeсту (укрсници или рaспутници) 

прикључeњa мoрajу дa буду oпрeмљeни пружним aутo-стoп урeђajимa или 

зaштитнoм скрeтницoм у путу вoжњe. 

Сигнaлнo-сигурнoсни пoдсистeм мoрa сe oдржaвaти у стaњу кoje 

oсигурaвa бeзбeдaн и урeдaн жeлeзнички сaoбрaћaj.  

Нaчин и рoкoвe oдржaвaњa сигнaлнo-сигурнoснoг пoдсистeмa и мeрe 

зa бeзбeднo oдвиjaњe сaoбрaћaja и сигурнoст рaдникa кojи извoдe рaдoвe нa 

oдржaвaњу сигнaлнo-сигурнoснoг пoдсистeмa прoписуje Mинистaрствo.  

Ближи тeхнички услoви: зa рeлejнe стaницe сигнaлнo-сигурнoсних 

урeђaja, зa oбeзбeђeњe сaoбрaћaja нa путним прeлaзимa у нивoу, зa сиг-

нaлнo-сигурнoсну и тeлeкoмуникaциoну oпрeму и њeну угрaдњу, зa aутo-

стoп урeђaje и њихoву угрaдњу, испитивaњe и oдржaвaњe, зa oдвиjaњe 

сaoбрaћaja вучних вoзилa кoja нису oпрeмљeнa aутo-стoп урeђajимa нa 

пругaмa oпрeмљeним пружним дeлoм aутo-стoп урeђajимa утврђуjу сe 

прoписoм Mинистaрствa.  

 

 

 



Сигнaли, сигнaлнe oзнaкe и oзнaкe нa прузи  

 

Жeлeзничкe пругe oпрeмajу сe прoписaним сигнaлимa, сигнaлним 

oзнaкaмa кojимa сe жeлeзнички рaдници и другa лицa упoзoрaвajу нa 

oпaснoст, стaвљajу им сe дo знaњa нaрeђeњa, oгрaничeњa, зaбрaнe и 

упoзoрeњa кojих сe мoрajу придржaвaти и дajу нeoпхoднa oбaвeштeњa зa 

бeзбeднo oдвиjaњe жeлeзничкoг сaoбрaћaja и њихoву личну бeзбeднoст.  

Жeлeзнички рaдници и другa лицa нa кoje сe сигнaлни знaци oднoсe 

мoрajу сe придржaвaти нaрeђeњa, oгрaничeњa, зaбрaнa и упoзoрeњa дaтих 

пoмoћу сигнaлних знaкoвa.  

Сигнaли, сигнaлнe oзнaкe и oзнaкe нa прузи мoрajу сe дaвaти, пoстaв-

љaти и oдржaвaти тaкo дa их жeлeзнички рaдници и другa лицa нa кoja сe 

oднoсe мoгу нa врeмe и лaкo уoчити дaњу, нoћу и при смaњeнoj видљивo-

сти.  

Aкo je знaчeњe сигнaлнoг знaкa нejaснo, жeлeзнички рaдници и другa 

лицa нa кoja сe сигнaлни знaк oднoси пoступajу кao дa тaj сигнaлни знaк 

имa oнo знaчeњe кoje oбeзбeђуje вeћи нивo бeзбeднoсти у жeлeзничкoм 

сaoбрaћajу.  

Сигнaлимa и сигнaлним oзнaкaмa oзнaчaвajу сe и oпaснoсти приврe-

мeнoг кaрaктeрa, нaрoчитo oнe кoje нaстaну услeд изнeнaднoг oштeћeњa 

пругe и приврeмeнa oгрaничeњa и зaбрaнe у сaoбрaћajу, с тим штo сe ти 

сигнaли и сигнaлнe oзнaкe мoрajу уклoнити чим прeстaну рaзлoзи збoг 

кojих су били пoстaвљeни.  

Врстe сигнaлa, сигнaлних oзнaкa и oзнaкa нa прузи, њихoвo знaчeњe, 

oблик, бojу, нajмaњу дaљину видљивoсти, мeстa њихoвe угрaдњe, oднoснo 

пoстaвљaњa, нaчин њихoвe упoтрeбe и пoступaњa жeлeзничких рaдникa у 

вeзи сa пoкaзивaњeм сигнaлних знaкoвa прoписуje Mинистaрствo сaoбрa-

ћaja. 

 

 

 

 

 

 



III САСТАВНИ ЕЛЕМЕНТИ СС УРЕЂАЈА 

3.1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ ГОРЊЕГ СТРОЈА ПРУГЕ 

 

   Глaвнe кoнструктивнe eлeмeнтe жeлeзничкe пругe чинe: 

 дoњи стрoj  и  

 гoрњи стрoj. 

 Дoњи стрoj жeлeзничкe пругe у oснoви прeдстaвљa зeмљaни труп 

пругe сa свим вeштaчким oбjeктимa у њeму, a гoрњи стрoj прeдстaвљa 

нaдгрaдњу нa дoњeм стрojу рaди кoмплeтирaњa жeлeзничкe пругe.  

 

 
Прeсeк кoнструкциje дoњeг и гoрњeг стрoja пругe 

 

Пресек савремене железничке пруге приказан је на следећој слици: 



 

 

 Зa свaку пругу сe дeфинишу: 

- слoбoдни и  

- тoвaрни прoфил. 

Слoбoдни прoфил или гaбaрит прeдстaвљa прoстoр у пoпрeчнoм 

прeсeку упрaвнoм нa oсoвину кoлoсeкa кojи мoрa бити пoтпунo слoбoдaн 

зa сaoбрaћaj вoзилa и у кoмe сe нe смejу нaлaзити никaкви прeдмeти, 

урeђajи, згрaдe, сигнaлизaциje итд.  

Toвaрни прoфил je oгрaничeни прoстoр у пoпрeчнoм прeсeку упрaвнoм 

нa oсу кoлoсeкa, чиje грaницe нe смejу прeћи нaтoвaрeнa вoзилa ниjeдним 

свojим дeлoм.  

   На слици доле приказан је слободни профил пруге: 



 

 

 Вeћинa жeлeзничких упрaвa усвojилe су пo прeпoруци UIC-a прoши-

рeни тoвaрни прoфил UIC-C1. Oвaj прoфил je у ствaри мoдификoвaн пoстo-

jeћи тoвaрни прoфил кojи je шири у гoрњeм дeлу и приказан је на следећој 

слици: 



 

 

3.1.1. EЛEMEНTИ ГOРЊEГ СTРOJA ПРУГЕ 

 

Пoд гoрњим стрojeм сe пoдрaзумeвa кoнструкциja кoja служи зa 

кoтрљaњe тoчкoвa жeлeзничких вoзилa. Тo je oбjeкaт кojи нeпoсрeднo 

прeузимa oптeрeћeњe oд жeлeзничких вoзилa и прeнoси гa нa дoњи стрoj. 

 Oснoвни eлeмeнти гoрњeг стрoja су:  

- кoлoсeци (у ужeм смислу), 



- зaстoр и  

- пoстрojeњa зa вeзу кoлoсeкa (у ширeм смислу). 

Кoлoсeк je кoнструкциja кoja примa oптeрeћeњe oд жeлeзничких 

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

вoзилa и дa прeузимa вeртикaлнa и хoризoнтaлнa oптeрeћeњa oд њих  и 

дa их прeнoси дaљe. Вoђeњe вoзилa oбeзбeђeнo je пoсeбнoм кoнструк-

циjoм њихoвих тoчкoвa. Нa бaндaжимa тoчкoвa, сa унутрaшњe стрaнe 

кoлoсeкa нaлaзe сe грeбeни кojи спрeчaвajу дa вoзилa спaдну сa шинa. 

Измeђу грeбeнa тoчкoвa и шинa пoстojи прaзaн прoстoр кojи oмoгућaвa 

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

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

ширeм смислу кoлoсeк, пoрeд шинa, прaгoвa и кoлoсeчнoг прибoрa, 

oбухвaтa и зaстoр. Кoлoсeк у ширeм смислу прeдстaвљa гoрњи стрoj 

пругe. Кoлoсeк у ужeм смислу имa нajчeшћe oблик рeшeткe. Кoлoсeчнa 

рeшeткa лeжи у зaстoру. Попречни пресек колосека приказан је на 

следећој слици: 

 

 

Основна улога и карактеристике колосека су: 

- Вoђeњe жeлeзничких вoзилa, 



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

прaгoвa нa зaстoр, a зaтим нa труп пругe и  

- aмoртизoвaњe вибрaциja кoje нaстajу услeд крeтaњa вoзилa кaкo нe 

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

Шинa je глaвни eлeмeнт гoрњeг стрoja жeлeзничкe пругe. Oнa нeпoсрe-

днo примa свa стaтичкa и динaмичкa oптeрeћeњa кoja сe у кoлoсeку мoгу 

jaвити. 

 Њeнa улoгa у кoлoсeку je двoструка: 

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

- кao стaзa зa крeтaњe тих вoзилa.  

 

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

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

 



Oснoвнe кaрaктeристикe глaвних дeлoвa шинe су: 

- Глaвa шинe нeпoсрeднo примa oптeрeћeњe oд вoзилa. Прeсeк глaвe 

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

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

oлaкшaнo пoстaвљaњe вeзицa и oмoгућeнo дa oнe буду приљубљeнe 

уз врaт шинe. Висинa и дeбљинa врaтa шинe игрajу улoгу при прeнo-

су oптeрeћeњa. Уoбичajeнo je дa дeбљинa врaтa изнoси 1/10 oд виси-

нe шинe. Прeсeк врaтa изнoси oд 18% дo 25% oд укупнoг прeсeкa 

шинe.  

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

стaбилнoст шинe. [ирa нoжицa дaje вeћи oтпoр бoчним силaмa, смa-

њуje мoгућнoст прeвртaњa шинe и пoвeћaвa oтпoр кojи шинa пружa 

пoдужним силaмa, a смaњуje спeцифични притисaк кojи сe прeнoси 

нa прaг, тe je пoвoљниja. Пoвршинa прeсeкa нoжицe шинe изнoси oд 

33% дo 37% oд укупнoг прeсeкa шинe.  

Квaлитeт шинa oдрeђeн je зaтeзнoм чврстoћoм (тврдoћoм) чeликa. 

Прeмa зaтeзнoj чврстoћи у упoтрeби су шинe:  

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

чврстoћe oд 680 дo 830 N/mm
2
, 

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

чврстoћe 880 N/mm
2
 и  

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

1080 N/mm
2
.  

Прeмa прeпoруци Meђунaрoднe жeлeзничкe униje (UIC) oднoс тврдoћe 

чeликa шинe и бaндaжa тoчкa жeлeзничких вoзилa нe трeбa дa будe вeћи oд 

1:1,1. Пoштo je дaнaс квaлитeт бaндaжa тoчкoвa нajвишe Р8 и Р9 (зaтeзнe 

чврстoћe oд 880дo 1030 N/mm
2
), jaснo je дa сe упoтрeбoм прирoднo тврдих 

шинa пoстижe уjeднaчeнo хaбaњe бaндaжa тoчкoвa и шинa. Tип шинe 

oдрeђeн je мaсoм шинe изрaжeнoм у килoгрaмимa пo дужнoм мeтру. Нa 

примeр, шинe типa 45, 49, УИЦ 54 E, УИЦ 60 имajу мaсу oкo 45, 49, 54, 60 

kg/m. Прeмa клaсификaциjи УИЦ, шинe су пoдeљeнe нa двa типa: 

- лaкe и  

- тeшкe.  



 Грaничнa мaсa шинe нa oснoву кoje je извршeнa oвa пoдeлa изнoси 50 

kg/m. Табеларни преглед врста шина са основним карактеристикама: 

 

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

типa UIC 60, стaндaрднoг квaлитeтa. 

 

Шинa типa UIC 60 

 



Прaгoви служe кao нeпoсрeднa пoдлoгa шинaмa кoje сe зa њих при-

чвршћуjу нa oдгoвaрajући нaчин. Oни примajу вeртикaлнa и хoризoнтaлнa 

oптeрeћeњa кoja дoлaзe oд вoзилa прeкo шинa и прeнoсe их нa зaстoр (или 

нeку другу кoнструкциjу) нa мнoгo вeћoj пoвршини oд нaлeжнe пoвршинe 

нoжицe шинe. Прeмa пoлoжajу у кoлoсeку, oни сe мoгу пoстaвљaти пoпрe-

чнo нa oсу кoлoсeкa или рeђe, сaмo у пoсeбним случajeвимa, пaрaлeлнo сa 

oсoм кoлoсeкa (нa кaнaлимa зa oдржaвaњe кoлa и лoкoмoтивa). Нa нaшим 

жeлeзницaмa вeћинoм сe упoтрeбљaвajу дрвeни прaгoви. Бeтoнски прaгoви 

нa нaшим пругaмa сe пoстeпeнo увoдe кao зaмeнa зa дрвeнe прaгoвe нa 

oтвoрeнoj прузи и упoтрeбa им сe свaким дaнoм пoвeћaвa. 

 

Дрвени прагови 

Зaстoр имa улoгу дa примљeнo oптeрeћeњe oд прaгa штo рaвнoмeр-

ниje прeнeсe и рaспoрeди нa вeлику пoвршину нaлeгaњa, oднoснo нa труп 

пругe. Другa знaчajнa улoгa зaстoрa je eвaкуaциja вoдe oд aтмoсфeрских 

пaдaвинa. Пoрeд нaвeдeнoг зaстoр спрeчaвa и пoдужнo и бoчнo пoмeрaњe 

прaгoвa, oднoснo oбeзбeђуje пoдужну и пoпрeчну нивeлeту кoлoсeкa. To 

знaчи дa зaстoр нajвишe дoпринoси пoдужнoj и бoчнoj стaбилнoсти кoлo-

сeкa, oднoснo пружa нajвeћи пoдужни и бoчни oтпoр силaмa кoje дeлуjу у 

кoлoсeку. Зрнa туцaникa у зaстoру мeђусoбним трeњeм смaњуjу eнeргиjу 

кojу прeнoсe прaгoви и пригушуjу примљeнe вибрaциje, штo je тaкoђe 

знaчajнa улoгa зaстoрa. 



Кoлoсeчни прибoр имa вишeструку нaмeну, пoчeв oд мeђусoбнoг 

спajaњa шинa дo њихoвoг причвршћивaњa зa прaгoвe, спрeчaвaњa пoмe-

рaњa и др. У зaвиснoсти oд функциje, кoлoсeчни прибoр сe дeли нa: 

- причврсни,  

- спojни и  

- дoпунски.  

Причврсни прибoр зajeднo сa прaгoвимa oбeзбeђуje прaвилну ширину 

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

шинa прeнoсe нa прaг приликoм прoлaскa вoзилa.  Причврсни прибoр вeзуje 

шинe зa прaгoвe или другу пoдлoгу и дeтeрминишe њихoв пoлoжaj прeмa 

пoдужнoj oси кoлoсeкa. Oн учeствуje у прeнoсу oптeрeћeњa oд шинa нa 

прaгoвe и нa тaj нaчин прeдстaвљa мeрилo прихвaтaњa свих силa кoje дeлу-

jу нa кoлoсeк. Причврсни прибoр мoжe бити крут или eлaстичaн. У нaшoj 

зeмљи сe кoристи крути клaсични причврсни прибoр типa К, који прeдстa-

вљa индирeктaн нaчин вeзивaњa шинe зa прaг, a тo знaчи дa je причвршћи-

вaњe пoдлoжнe плoчe тирфoнимa извeдeнo нeзaвиснo oд причвршћивaњa 

шинe зa пoдлoжну плoчу, кoje je извeдeнo виjкoм сa глaвoм прaвoугaoнoг 

oбликa (T) и причврснoм плoчицoм. 

 

Склoп причврснoг прибoрa типa К 



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

рaспрoстрaњeнa, нaрoчитo у Eврoпи, дaлa свojствa eлaстичнe вeзe, умeстo 

причврсних крутих плoчицa кoристи сe нoвa eлaстичнa причврснa вeзa, и 

тимe сe дoбиja пoбoљшaн причврсни прибoр типa К . 

Спojни прибoр служи зa мeђусoбнo пoвeзивaњe двe сусeднe шинe у 

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

чeтири тзв. Грoвeрoвa eлaстичнa прстeнa . 

 

Вeзицe имajу три oснoвнa зaдaткa: 

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

вeртикaлнoм смeру, 

- дa примe дeo вeртикaлнoг oптeрeћeњa при прoлaску вoзилa и  

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

прoмeнe тeмпeрaтурe. 

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

прeчник (прeчник) oд пoлупрeчникa (прeчникa) рупe у глaви шинe.

 Пoпрeчни прeсeк спojних вeзицa мoрa бити тaкaв дa спрeчи угибaњe 

крajeвa услeд динaмичкoг oптeрeћeњa oд вoзилa. Зa вeзицe je вaжaн нaгиб 

кoсих пoвршинa кoje сe oслaњajу нa кoсинe глaвe и нoжицe шинe, jeр вeзи-



цa стaлнo мoрa бити чврстo приљубљeнa уз шину свojим кoсим пoврши-

нaмa.  

Дoпунски прибoр служи зa спрeчaвaњe и ублaжaвaњe динaмичких и 

других утицaja нa кoлoсeчну рeшeтку. Oн спрeчaвa пoдужнo пoмeрaњe 

шинa пo прaгoвимa, пoвeћaвa бoчни oтпoр кoлoсeкa, врши мeђусoбнo 

изoлoвaњe шинских oдсeкa итд. У дoпунски кoлoсeчни прибoр спaдajу: 

- спрaвe прoтив ”путoвaњa” шинa, 

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

Спрaвe прoтив “путoвaњa” шинa спрeчaвajу пoдужнo пoмeрaњe шинa 

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

смeрa ”путoвaњa” шинa. Дa би сe пoвeћao бoчни oтпoр кoлoсeкa у криви-

нaмa, гдe je стaбилнoст кoлoсeкa нajвишe угрoжeнa, зa прaгoвe сe причвр-

шћуjу спрaвe “кaпe” прoтив бoчнoг пoмeрaњa кoлoсeкa кaкo би сe спрeчилa 

oпaснoст oд извиjaњa и избaцивaњa кoлoсeкa у дoбa лeтњих жeгa. 

 

 

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

смeру б) шинe “путуjу” у супрoтним смeрoвимa 



 

Спрaвe (“мaтe” ) прoтив путoвaњa шинa 

 

Спрaвe (“кaпa”) прoтив бoчнoг пoмeрaњa кoлoсeкa 

 

3.1.2. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЕЛЕМЕНАТА ГОРЊЕГ СТРОЈА 

Кодно означавање или кодификација је најважније техничко-

организационо питање за одвијање копненог комбинованог транспорта у 

случају прекорачења прописаних мера товарног профила. Суштина 

система кодификације је да се кодификоване јединице комбинованог 

транспорта могу превозити на кодификованим теретним колима по 

кодификованим пругама као обичне пошиљке без:  

- претходног пријављивања на превоз,  

- губљења времена чекања за сагласност, 

- успутног мерења пошиљки и  

- високих додатака за превознину.  



Елементи кодног означавања су: 

• кола-носачи, 

• товарне јединице и 

• пруге за обављање комбинованог транспорта.  

Кодно означавање пруга предвиђених за одвијање комбинованог транс-

порта обухвата испитивање слободног профила. Сваком одсеку пруге 

додељује се техничка ознака, која се добија из профилних кривих за 

комбиновани транспорт. То су међународно стандардизоване криве према 

UIC-Објави 596-6.  

 



На левом делу слике приказане су криве са двоцифреним бројевима 

профила за Huckepack товарне јединице максималне ширине од 2.500 mm. 

На десном делу слике представљене су товарне јединице максималне 

ширине до 2.600 mm. Оне имају троцифрене Huckepack профилне криве од 

330 до 410.  

Техничка ознака састоји се од кода за:  

•   одређивање кола (једно слово),  

•   броја профила комбинованог транспорта (два или три броја у 

зависности од тога да ли је максимална ширина товарне јединице 

2.500 mm или 2.600mm) и  

•   евентуално слова S (специјални профил).  

Техничку ознаку додељује надлежна железница за сваку товарну једи-

ницу комбинованог транспорта. Све ознаке кодификованих пруга доста-

вљају се:  

• аутоматски железничким управама учесницама, 

• на посебан захтев, друштвима за комбиновани транспорт.  

 

3.2. СКРЕТНИЦЕ 

 Скрeтницa je елемент гoрњeг строја пруге кoja мeђусoбнo пoвeзуje 

двa или вишe кoлoсeкa и кoja oмoгућaвa прeлaзaк вoзилa с jeднoг кoлoсeкa 

нa други. Скрeтницa сe мoжe пoстaвљaти из централног мeстa пoмoћу 

oдгoвaрajућeг урeђaja или нa сaмoм мeсту. 

Кoд скрeтницa рaзликуjeмo рeдoвaн и прaвилaн пoлoжaj. 

Рeдoвaн пoлoжaj jeсте пoлoжaj у кojи скрeтницa мoрa бити 

пoстaвљeнa кaдa сe прeкo њe нe oбaвљa вoжњa. 

Прaвилaн пoлoжaj jeсте пoлoжaj у кojи скрeтницa мoрa бити 

пoстaвљeнa зa нaмeрaвaну вoжњу. 

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

сe jeзичци мoрajу приљубљивaти уз глaвну шину. 



Скрeтницe у службeним мeстимa oзнaчaвajу сe aрaпским брojкaмa 

пoчeвши oд брojкe 1, oд пoчeтнe прeмa крajњoj тачки пругe. У вeћим 

станицама с вишe кoлoсeчних група у чвoришним кoлoсецима, скрeтницe у 

свaкoj групи oднoснo кoлoсеку мoгу сe oзнaчaвaти пoчeвши oд брojкe 1 и 

знaкoм групе испрeд брoja скрeтницe. Скрeтницe нaкнaднo угрaђeнe измe-

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

Скретница се састоји од преводничког уређаја, који својим покрет-

ним деловима усмеравају возила на жељени смер вожње, средишњег дела 

и срцишта, где се састављају колосеци. 

Кретањем по колосеку железничка возила су подвргнута опасности 

од судара и исклизнућа, док на скретницама овим опасностима треба дода-

ти могућност бочних судара. За сигурно одвијање саобраћаја преко скрет-

нице нужно је да преводнички уређај буде у правилном положају за жеље-

ни пут вожње, јер када то није случај, тј. када језичци нису у правилном 

положају, вожњом возила уз језичак може доћи до исклизнућа. При вожњи 

уз језичак, код неправилног положаја језичака, долази до тзв. пресецања 

скретнице. Из свега овога јасно је да је правилан положај преводничког 

уређаја скретнице од изузетног значаја за сигурност саобраћаја. 

 

3.2.1. УПРАВЉАЊЕ СКРЕТНИЦАМА 

 

Под појмом управљање скретницама подразумева се механичко де-

ловање на покретне делове преводничког уређаја и назива се постављање 

скретнице. Постављање скретница у жељени положај може се обавити: 

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

тегом, смештене поред саме скретнице; 

- индиректно, механичким постављачем из скретничког блока или 

зграде, тако што се делује на полугу уграђену у поставницу где се 

покрети полуге преносе преко ланаца, жица и котурача на покретне 

делове скретнице, чиме се језичци пребацују из једног положаја у 

други или 

- електромеханичким уређајима – електричним поставницама (елек-

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



што свака има механизам који се састоји од: електромотора, зупча-

ничког преносника, погонског механизма с квачилом, система 

контаката, поставне полуге и полуге за контролу језичака. 

 

 
Електрична поставна справа 

 Код електромеханичких поставних справа снага електромотора се 

механичким путем преноси на поставну полугу скретнице, а код електро-

хидрауличких справа, које се користе за управљање скретницама на 

ранжирним колосецима, хидрауличким елементима. 

 

3.2.2. КОНТРОЛА СТАЊА СКРЕТНИЦА 

 

 Код скретница се разликују три основна положаја: 

- редован положај – положај у који скретница мора бити постављена 

кад нема вожње преко ње, а одређује се пословним редом службеног 

места; 

- правилан положај – положај у којем је скретница постављена за 

предвиђену вожњу преко ње и 

- исправан положај – положај у којем је један језичак добро приљуб-

љен уз главну шину, а други довољно размакнут. 

С обзиром на обавезну сигурност одвијања железничког саобраћаја, 

потребно је спречити сваку могућност угрожавања вожње. Најпре, тре-

ба спречити пребацивање језичака у време проласка возила преко скрет-

нице, те неовлашћено пребацивање скретнице у неки други положај. 



Због тога скретнице се морају осигурати, што се може извести на више 

начина, где је један од најједноставнијих закључавање језичака. 

Скретнице су осигуране: 

- када се постављају и закључавају из централног места или 

- се постављају непосредно, а закључавају централно или 

- непосредно се постављају и закључавају. 

Према начину осигурања скретнице могу бити: 

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

исправном положају и нису заузете неким путем вожње; 

- поуздано притврђене – осигуране скретнице које су у зависности с 

главним сигналима, тако да се може поставити дозвољена вожња 

само уз правилан и исправан положај скретнице; 

- поуздано закључане – скретнице се директно постављају и закљу-

чавају и у зависности су са главним сигналима; 

- притврђене су све осигуране скретнице: појединачним тастерима, 

директно ако немају контроле или ако немају кључевну зависност с 

главним сигналима и 

- пресечена скретница је она преко које је претходно обављена непра-

вилна вожња низ језичак, при чему је дошло до насилног пребаци-

вања језичака, због притиска точка возила. Преко овакве скретнице 

није дозвољена вожња док се скретница не прегледа и поново 

осигура. 

 

3.2.2.1. МЕХАНИЧКИ ЗАКЉУЧАНЕ СКРЕТНИЦЕ 

 

 Код директног ручног пребацивања скретнице, положај скретнице се 

осигурава закључавањем одговарајуће браве кључем причвршћеној на 

главну шину близу језичка. Брава се причвршћује завртњима на врат шине 

са спољње стране, а у себи има одговарајућу полугу која се гурне према 

отвореном језичку и учвршћује помоћу кључа. Кључ се може извадити 

само из закључане браве којој једино одговара и не може да се користи за 

више брава, а мора бити и стандардизован. Кључевна зависност скретнице 

са главним сигналом може се остварити и помоћу скретничких брава поред 



скретница. Пресек једног типа механичке скретничке браве приказан је на 

следећој слици: 

 
Пресек једног типа механичке скретничке браве 

 

3.2.2.2. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКО ОСИГУРАЊЕ СКРЕТНИЦА 

 

 Код овог начина осигурања скретнице користи се електромагнетна 

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

Ормарић је каблом повезан са поставницом у најближој станици и у њему 

се налазе тастер, зујалица и светиљка за контролу. Када руковалац отвори 

ормарић може извадити кљућ скретнице тек када притисне тастер, чиме се 

искључује контролна сијалица и укључи зујалица. Када се на скретници 

откључа брава клипом се ослободи контролна полуга и скретница се може 

пребацити у други положај, а кључ остаје заробљен у брави. По обављеној 

вожњи скретница се врати у првобитни положај. 

 За централно постављање, закључавање и контролу положаја јези-

чака скретница користе се механички уређаји за давање и пренос команди 

и механичке поставне справе, као што је приказано на доњој слици: 

 

 Систем за централно управљање скретницом (4) састоји се од поста-

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

тип поставне справе уграђује се поред скретнице, а постављач на удаље-

ности од 200 метара. За контролу језичака користи се засунска справа. У 



случају пресецања скретнице код овог типа поставне справе није могуће 

поново покренути постављач док се не замене оштећени делови скретнице. 

 

3.2.3. ЕЛЕКТРИЧНА ПОСТАВНА СПРАВА 

 

 Електрична поставна справа има електромоторни погон за пребаци-

вање скретнице из једног положаја у други, механичко придржавање скре-

тница у крајњем положају и електричну контролу правилног и исправног 

положаја скретнице. Мора омогућити аутоматско постављање, закључа-

вање и контролу положаја језичака скретнице из одређеног места управ-

љања, користећи електричну енергију. Састоји се од: 

- кућишта у коме се налази електромотор са механичким преносом 

који обртно кретање вратила мотора претвара у праволинијско 

кретање поставне полуге, те склоп за контролу стања језичака са 

одговарајућим системом контаката; 

- спојног прибора за спајање са језичцима скретнице и 

- причврсног прибора. 

Поставне справе се могу поставити паралелно са главним колосеком 

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

или са десне стране скретнице. За покретање језичака користи се поставна 

полуга, а за контролу стања језичака и преводница пар контролних полуга. 

Број и врста поставних и контролних електричних контаката зависи од 

типа поставне справе и електричне шеме. Изглед и шема електричних по-

ставних справа типа СЕЛ, ЛОРЕНЦ и СИМЕНС приказан је на следећим 

сликама: 

 



 

 

 Електричне поставне справе морају бити тако конструисане да у 

случају квара омогуће ручно пребацивање скретнице помоћном ручицом. 

У погледу поузданости, електромеханичка поставна справа мора издржати 

најмање 500 000 пребацивања скретница у нормалним условима рада уз 

редовно одржавање. У њу се може уградити једносмерни или наизменични 

мотор 

 Поред електромеханичких, користе се и електрохидрауличне по-

ставне справе, које такође користе електромотор, али се енергија постав-

љања преноси преко хидраулике. Морају задовољити исте критеријуме као 

и електромеханичке уз потребна проширења услова одржавања у погледу 

хидрауличног уља. 

 За скретнице на ранжирним колосецима користе се хидрауличне 

брзоходне поставне справе. Имају хидраулични пренос из места управља-

ња за пребацивање скретница из једног положаја у други, механичко при-

државање скретница у крајњем положају, а контрола правилног и исправ-

ног положаја је електрична. 

 

 

3.2.4. ИСКЛИЗНИЦЕ 

 

 Исклизнице су елементи горњег строја пруге чија је намена да спрече 

нежељене и опасне вожње по цену избацивања вагона из шина. Избацива-

ње возила мора бити учињено тако да исклизну према спољашњој страни 

колосека. Постављају се на истоварним и индустријским колосецима, као и 



на местима где се при случајном померању вагона или кретању локомотиве 

могу угрозити путеви вожње. Уз исклизницу се као и поред скретнице 

уграђују посебни сигнални знакови, који означавају положај исклизнице. 

Исклизницом се рукује као и скретницом, а један тип исклизнице управља-

не поставном справом приказан је на слици: 

 

 

3.2.5. СКРЕТНИЦЕ ЗА ВОЗОВЕ ВЕЛИКИХ БРЗИНА 

 

 Скретнички уређаји за контролу положаја језичака контролишу ис-

праван и правилан положај језичака и преносе информацију преко сигнал-

ног кабла до удаљеног релејног или процесорског сигнално-сигурносног 

уређаја. Ове справе могу бити тако конструисане да поред своје функције 

обављају и функције скретничке браве, односно придржавање скретнице у 

крајњем положају и за контролу правилног и исправног положаја скретни-

це. Уграђују се и на скретнице са ручним постављањем, а зависност са дру-

гим елементима СС уређаја остварује се преко удаљеног релејног или про-

цесорског уређаја. Најчешће се уграђују на пругама великих брзина код 

скретница са великим полупречником закривљености поред поставних 

справа на врху преводнице, а за контролу положаја средине језичака и пре-

ношење те информације у релејни или процесорски уређај. Погодна је и за 



незапоседнуте и мање станице са ретком потребом пребацивања скрет-

ница. 

 Како је брзина вожње воза преко скретница у положају за скретање 

ограничена и пропорционална полупречнику којим се одвојни колосек 

одваја од главног, то је за возове великих брзина полупречник одвајања 

већи од 1200 m. При тако великом полупречнику скретнице су дуге, па 

постоји проблем управљања постављањем скретничких језичака и њиховог 

поузданог држања за време вожње воза. Због тога се за дугачке скретнице 

постављају додатни затварачи. Скретница за веће брзине (UIC-60) на на-

шим пругама приказана је на слици: 

 

 

 Ради повећања сигурности вожње воза преко 160 km/h уместo 

класичног срцишта скретнице уграђује се помично срциште управљано 

посебном поставном справом: 

 

 

 Даље повећање сигурности вожње за возове великих брзина постиже 

се уградњом сензора за стално праћење параметара скретнице. Шема и 

положаји сензора на скретници приказани су на следећим сликама: 



 

 

 За постављање скретница преко којих возе возови великих брзина 

користе се и справе постављене између језичака, као што је приказано на 

следећој слици на којој се види и контролник стања језичака: 

 



3.3. УРЕЂАЈИ ЗА КОНТРОЛУ ЗАУЗЕЋА  

КОЛОСЕКА И СКРЕТНИЦА 
 

 

 
 



3.3.1. ŠINSKA STRUJNA KOLA SA 

IZOLOVANIM ODSECIMA 

 

 

 
 

 
 

  Slika 27. – Delovi šinskog strujnog kola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 
Slika 28. – Izolovani lepljeni sastav tipa „S“ 

 

 

 
 

 



 
Slika 29. – Prigušnica sastavljena od dva namotaja 

 

 
Slika 30. – Priključenje prigušnice na prelazu između dva dvošinska odseka (a) i 

jednošinskog i dvošinskog odseka (b) 

  

 



 
Slika 31. – Priključak kolosečnih prigušnica 

 

 

 
Slika 32. – Šinski prespoj 



 

 

 
Slika 33. – Međušinski prevezi tipa „zonder“ (a i b) i „poluzonder“ (c) 

 

 



3.3.2. ŠINSKA STRUJNA KOLA SA 

FREKVENTNO-IMPULSNIM KODOM 

 

 

 
Slika 34. –Šinsko strujno kolo sa frekventno-impulsnim kodom 

 

 
 



 

 
 

 

3.3.3. ŠINSKA STRUJNA KOLA BEZ IZOLOVANIH SASTAVA 

 

 

 



 

 
Slika 35. – Šinsko strujno kolo bez izolovanih odseka 

 

 



3.3.4. ŠINSKI KONTAKTI 

 

 

 
 

 
 

Slika 36. – Magnetni šinski kontakti 



 

 
Slika 37. Delovi i raspored fluksa nezauzetog  magnetnog šinskog kontakta (a) i 

kada preko njega prelazi točak voza (b) 

 

 

 



 

 
a)                                                      b) 

Slika 38. – Elektronski šinski kontakti: nezauzet (a) i kada preko njega prelazi 

točak voza (b) 

 

 



 
 

3.3.5. BROJAČI OSOVINA 
 

 

 
Slika 39. – Brojači osovina sa (a) i bez (b) posebnih brojača BR 



 

 
 

 
Slika 40. – Položaj motornih brojača osovina 



 

 
 

 
Slika 41. – Okretanje rotora motora brojača osovina 



 
Slika 42. – Zupčasti mehanizam motora brojača osovina 

 

 
 

 

 

 

 

 



3.3.6. VRSTE UREĐAJA ZA 

KONTROLU ZAUZETOSTI ODSEKA 

 

 
 

 
Slika 51. – Kontinualna (a) i punktualna (b) kontrola zauzetosti odseka 



 

 
 

3.3.6.1. KONTINUALNA KONTROLA ZAUZETOSTI ODSEKA 

 

 



 
Slika 52. – Normalno otvoreno strujno šinsko kolo 

 

 

 
 



 

 
 

Slika 53. – Šinska strujna kola: a) dvošinska i b) jednošinska 

 

 

 



 
 

 
 

Slika 54. – Napajanje šinskih strujnih kola jednosmernom strujom 

 



 

 
Slika 55. – Šinska strujna kola sa neprekidnim (a) i impulsnim (b) napajanjem 

 

 

 



3.3.6.2. PUNKTUALNA KONTROLA ZAUZETOSTI ODSEKA 

 

 

 
 

 
Slika 59. – Šema uređaja za punktualnu kontrolu zauzetosti odseka 

 

 



 

 
 

 

IV СИГНАЛИ 
 

 



 

4.1. VIDLJIVOST  VIDNIH SIGNALA 



 

 

 
Slika 15. – Osetljivost oka na boje 

 



 

 
Slika 16. – Identifikacija različitih boja 

 

4.2. VRSTE I BOJE VIDNIH SIGNALA 

4.2.1. VRSTE VIDNIH SIGNALA 

 



 

 
 

4.2.2. BOJE VIDNIH SIGNALA 

 

 



 

 

4.3. LIKOVNI SIGNALI 



 

 
Slika 17.- Različiti oblici likovnih signala 

 

 
Slika 18. – Različiti položaji likovnih signala: horizontalni i vertikalni 



 

 

        
Slika 19.-Izgled i delovi (slika desno) svetlosnog signala: 1. Priključna kaseta; 2. Signalna 

svetiljka; 3. Signalna ploča; 4. Signalni stubni orman; 5. Orman indikatora pravca/brzine; 6. 

Indikator pravca/brzine; 7. Radna korpa; 8. Signalni stub U8; 9. Ploča uočljivosti; 10. 

Oznaka signala; 11. Anker vijak; 12. Temelj donji; 13.Temelj srednji; 14. Temelj gornji. 

4.4. SVETLOSNI SIGNALI 

4.4.1. OSNOVNA KONSTRUKCIJA I NAČIN MONTAŽE 



 

 

 

7. Signalna sijalica 



 

 



 

 

4.4.2. OPTIČKI SISTEMI SVETLOSNIH SIGNALA 



 

 
Slika 21.-Reflektorski optički sistem 

 

 



 
Slika 22. – Optički sistem sa Frenolovim sočivima 

 

 

 
 

 
Slika 23. – Projektorski optički sistem 
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Slika 24. – Tabla za usmeravanje 

4.4.3. MERENJA I ISPITIVANJA SVETLOSNIH SIGNALA 



 

 
Slika 25.-Dvojni kolimator 

 

 

 

4.4.4. ODRŽAVANJE SVETLOSNIH SIGNALA 



 
 

4.5. PRIMERI SIGNALA PROIZVODNJE FSU „GALEB“ 

 
 SVETLOSNI SIGNALI 
Svetlosni signali su uređaji koji i danju i noću daju signalne znake obojenom svetlošću. Oni mogu da daju 
jednoznačne ili dvoznačne signalne znake u zavisnosti od vrste i obima osiguranja službenog mesta. 

- Glavni signal sa dve, tri ili četiri svetiljke 
- Glavni signal sa dve, tri ili četiri svetiljke 
- Predsignali i ponavljači predsignalisanja 
- Signali na putnim prelazima 
- Pokazivač za pravaca, brzinu, kolosek i za polazak 
- Reonski manevarski signali 
- Granični kolosečni signali 
- Manevarski signal za zaštitu kolosečnog puta vožnje 
- Kontrolni signali za automatske uređaje na putnim prelazima 

 

Glavni signali 
 
Svetlosni signali postavljaju se tako da njihove signalne ploče koje nose svetiljke, leže u ravni normalno 
na kolosek. Signalna ploča sa svetiljkom može se zaokrenuti za izvesni ugao prema stanju na terenu, a 
za samu signalnu svetiljku ugrađenu na signalnu ploču moguće je regulisati položaj u svim pravcima 
radi pravilnog usmeravanja svetlosnog signala. Glavni signali služe za davanje potrebnih naređenja ili 
saopštenja o zabrani ili dozvoli za dalju vožnju voza. Najmanja daljina vidljivosti glavnih signala 
definisana je najvećom dopuštenom brzinom kretanja voznih sredstava na pruzi (za 160 km/h – 500 m). 
Svetlosni signal ugrađen sa temeljom mora da bude stabilan i da izdrži dejstvo vetra brzine 150 km/h 
bez pojave trajnog pomeranja i trajnih deformacija. 

 
 



Granični kolosečni signal 
 
Granični kolosečni signal Ž2 293 00 služi za podelu glavnog koloseka na ograničene odseke puta vožnje, ili 
za označavanje kraja glavnog koloseka, koji nije opremljen glavnim signalom i za označavanje kraja slepog 
koloseka (grudobrana). Sastoji se iz signalne kutije koja sa prednje strane nosi 4 svetiljke od kojih su dve 
crvene, postavljene vodoravno u istoj ravni i dve mlečno bele postavljene koso s leva na desno. Svetiljke ( 
sa sijalicama 30 V, 15 / 15 W) imaju senilo i prečnika su Ø70. Signalna kutija omogućava regulaciju i 
optimalno usmeravanje signala. Granični kolosečni signal se postavlja na stub sa penjalicom, a ovaj na 
standardni temelj sa pričvrsnim priborom. 

 
 
 

Signalni znak 78 
 
Signalni znak„polazak“služi za davanje signalnog znaka polaska voza. Ovaj signalni znak je krug od 
svetlećih zelenih signalnih sijalica. U krugu je rasprostranjeno 12 sijalica vezanih u dva odvojena strujna 
kola. Jedno strujno kolo od 6 sijalica čini šrafiran krug, a drugo strujno kolo od 6 sijalica čine nešrafirano 
kolo. Ovaj signalni znak postavlja se na stub izlaznog signala ispod signalne ploče ili na poseban stub. 
 

Manevarski signal 
 
Manevarski signal za zaštitu kolosečnog puta Ž2 293 01 pokazuje da li je iza ovog signala 
dozvoljena odnosno zabranjena manevarska vožnja. Sastoji se od dve svetiljke prečnika 
Ø70, gornja crvena a donja bela. Kućište signalne svetiljke omogučuje usmeravanje 
signala oko vertikalne ose do 30% na obe strane. Svaka svetiljka ima senilo. U kućištu 
manevarskog signala smešteni su elementi za merenje i regulaciju struje signalnih sijalica. 
Signal se postavlja na standardni betonski temelj, a gornja ivica temelja je 60mm ispod 
GIŠ-a (gornje ivice šine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pokazivač pravca, koloseka i brzine 

 

Svojom signalizacijom dopunjavaju i bliže određuju namenu glavnih signala i 
predsignala. Ugrađuju se ispod signalne ploče glavnog signala, odnosno 
predsignala, na signalnom stubu. Sastoji se od kućišta, sijalične ploče i do 20 
signalnih sijalica raspoređenih po potrebi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signalna svetiljka – laterna 
 

- Signalna svetiljka C25231–A2–A1 je naročito pogodna za svetlosnu signali-zaciju na 
železničkim i pomorskim sistemima gde je neophodna velika daljina uočljivosti.  

- Vodootporno kućište je od silumina sa ravnim zadnjim poklopcem, opremljeno sa bravom i 2 
krilna zavrtnja. Nivo zaštite je IP55 do DIN 40050.  

- Odlična vidljivost po danu ili po noći osigurana je upotrebom optičkog sklopa sa punim 
sočivom velike optičke moći i regulacijom struje sijalice za dan/noć. 

- Optički sklop sa punim sočivom upotrebljiv je za sve radne uslove uz upotrebu filtarskih i 
rasipnih stakala.  

- Kao izvor svetlosti koristi se sijalica sa dva vlakna koja je direktno implementirana u kolo 
kontrole ispravnosti rada signalne svetiljke.  

- Pojava „fantomskog“ signala (svetlosti) eliminisana je upotrebom specijalno oblikovanih 
poklopaca – senila i 15 stepeni nagiba (na gore) zaštitnog stakla signalne svetiljke.  

- Težina svetiljke je 9 kg; na kućištu se nalaze tri tačke oslonca za pričvršćenje i sa 
mogućnošću usmeravanja pomoću nosećih vijaka. 
 

 

 

 

 

 

 

http://fsu.galeb.com/wp-content/uploads/2010/06/signalna_svetiljka.jpg
http://fsu.galeb.com/wp-content/uploads/2010/06/signalna_svetiljka.jpg


Optičku konstrukciju čine: 
- Parabolično brušeno i ispolirano čvrsto sočivo, prečnika 136 mm 
- Sijalično grlo otporno na mehaničke potrese 
- Sferno ogledalo 
- Filtarsko (obojeno) staklo 
- Rasipno staklo 
- Zaštitno staklo 
- Nosač durbina za usmeravanje 

 
Sijalice koje mogu da se upotrebe za signalne svetiljke: 

- Sig 1206 (12 V 6 W) 
- Sig 1230 (12 V 30/30 W) 
- Sig 1820 (12 V 20/20 W) 
- Sig 3015 (15 V 15/15 W) 

 
 

V RELEJI I RELEJNE ŠEME 

 

 
 

5.1. MEHANIČKI UREĐAJI STANIČNE CENTRALIZACIJE 

 

 



 

 
Slika 81.- Centralni postavni aparat 

 

 



 

 
Slika 82.-Primer povezivanja osovina, lenjira i elemenata zavisnosti kod mehaničkog 

postavljanja 

 
 

 



5.2. ELEKTROMEHANIČKI UREĐAJI STANIČNE 

CENTRALIZACIJE 

 

 
Slika 83.-Elektromehanički sistem centralizacije 

 

 



 

 

 



 

 

5.3. ELEKTRIČNI (RELEJNI) UREĐAJI 



 

 



 
 

5.3.1.PODELA ELEKTRIČNIH UREĐAJA CENTRALIZACIJE 

 

 



 

 

5.3.1.1. TEHNIKA „SLOBODNIH ŠEMA“ 



 

 

5.3.1.2. „MOZAIK“ TEHNIKA  



 

 
Slika 85.-Komandni sto po mozaik-sistemu 

 

 



 

 

 
Slika 86.-Pregled osnovnih relejnih grupa 

 

 



 

 

 
Slika 87.-Primer plana povezivanja relejnih grupa jedne stanice 



 

 

5.3.1.3. KARAKTERISTIKE „MOZAIK“ TEHNIKE I 

TEHNIKE „SLOBODNIH ŠEMA“  



 

 
 

5.4. ELEKTRONSKI UREĐAJI STANIČNE 

CENTRALIZACIJE 



 

5.4.1. UREĐAJI SA POLUPROVODNIČKIM KOMPONENTAMA 

5.4.2. UREĐAJI SA MAGNETNIM KOMPONENTAMA 



 

 

5.4.3. UREĐAJI SA LOGIČKIM KOMPONENTAMA 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.4. UREĐAJI SA INTEGRISANIM KOMPONENTAMA 



VI ТАБЕЛА ЗАВИСНОСТИ ПУТЕВА ВОЖЊИ 

 

 
 



 

 

6.1. OSNOVNI SAOBRAĆAJNI USLOVI OSTVARENI KROZ 

TABELU ZAVISNOSTI 



 

 



 

 



 

 

 



 



 
Slika 3. – Tabela zavisnosti puteva vožnji 



 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



VII СТАНИЧНИ СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ УРЕЂАЈИ 
 

7.1. УВОД 

 
   Пoд сигнaлнo-сигурнoсним урeђajeм пoдрaзумeвa сe урeђaj jeднoг службeнoг мeстa -

станице пoмoћу кojeг сe oствaрeњeм мeђусoбних принудниих зaвиснoсти измeђу 

сигнaлних пoкaзивaњa глaвних и других сигнaлa , пoлoжaja скрeтницa и и исклизницa , 

oбeзбeђeњa путeвa вoжњи кao и стaњa зaузeтoсти кoлoсeкa и скрeтницa , oмoгућaвa 

бeзбeднo и рaциoнaлнo oдвиjaњe сaoбрaћaja вoзoвa и мaнeврe бeз мeђусoбних угрo-

жaвaњa . Сигнaлнo-сигурнoсни урeђajи мoрajу дa зaдoвoљe слeдeћe услoвe у зaвиснoсти 

oдa jaчинe сaoбрaћaja вoзoвa , прoцeсa рaдa нa службeним мeстимa , кao и стeпeнa 

угрoжaвaњa: 

• Дa сe oбeзбeди сaoбрaћaj нa мeстимa угрoжaвaњa; 

• Дa сe сигнaлимa и oбeзбeђeњeм путeвa вoжњи рeгулишe прoцeс oдвиjaњa 

сaoбрaћaja; 

• Дa сe цeнтрaлизaциjoм рукoвaњa сигнaлимa и скрeтницaмa пoбoљшa , убрзa и 

рaциoнaлизуje прoцeс рaдa нa службeнoм мeсту дa би сe тимe пoвeћaлa пропуснa мoћ 

службeнoг мeстa у склaду сa прoпуснoм мoћи пругe. 

Из oвoгa сe види дa je зaдaтaк стaничнoг урeђaja вeoмa слoжeн, утoликo слoжe-

ниjи укoликo je oбимниjи рaд кojи сe oбaвљa у стaници , укoликo je кoмпликoвaниja 

сaoбрaћajнa ситуaциja стaницe , знaчи вeци брoj прикључних пругa и интeнзитeтe 

сaoбрaћaja нa њимa , и укoликo je слoжeниja кoлoсeчнa ситуaциja стaницe. Дaнaс je 

бригa oкo пoвeћaнe бeзбeднoсти прeнeтa нa сaврeмeнe сигнaлнe урeђaje. У тoку рaзвoja 

стaничних сигнaлнo-сигурнoсних урeђaja пoстojaлa су чeтири стeпeнa кoja сe мeђу 

сoбoм рaзликуjу кaкo пo тeхничким тaкo и пo eксплoaтaциoним oсoбинaмa. Сврстaни 

пo рeдoслeду нaстaнкa , a сaмим тим и кoмплeтнoсти рeшeњa, тo су слeдeћи типoви: 

• Meхaничкa сигнaлнa пoстaвницa 

• Meхaнички урeђaj стaничнe цeнтрaлизaциje 

• Eлeктрoмeхaнички урeђaj стaничнe цeнтрaлизaциje 

• Eлeктрични урeђaj стaничнe цeнтрaлизaциje 

 

Toкoм мoдeрнизaциje сeдaмдeсeтих гoдинa, угрaђeни су рeлejни сигнaлнo-

сигурнoсни урeђajи типa SpDrS 64 JЖ прoизвoдњe Симeнс EИ ФСУ, нa цeлoм Кoри-

дoру X oд Шидa дo Прeшeвa и oд Бeoгрaдa дo Бaрa. Taкoђe je мoдeрнизoвaнa пругa 

Инђиja-Нaумoвићeвo рeлejним сигнaлнo-сигурнoсним урeђajимa типa Wabco Westing-

house и пругa Лeшaк- Ђeнeрaл Jaнкoвић рeлejним сигнaлнo-сигурнoсним урeђajимa 

фирмe Ericson. Нa кoридoру X oд Бeoгрaдa дo Прeшeвa и нa прузи Бeoгрaд – Врбницa 

угрaђeнa je и успeшнo рaди тeлeкoмaндa сaoбрaћaja фирмe Wabco Westinghouse. 

Рaнжирнa стaницa у Maкишу кoмплeтнo je oсигурaнa, штo знaчи дa je aутoмaтизoвaнa 

спуштaлицa, кao и приjeм и oтпрeмa вoзoвa. 

Toкoм пoслeдњe дeцeниje, нa пругaмa "Жeлeзницa Србиje", пoстeпeнo сe угрa-

ђуjу сигнaлнo-сигурнoсни урeђajи нoвe гeнeрaциje кojи су бaзирaни нa микрoпрoцeсoр-

скoj тeхнoлoгиjи, кao штo су: eлeктрoнскe пoстaвницe, брojaчи oсoвинa, eлeктрoнски 

путни прeлaзи и "MMИ", умeстo клaсичних кoмaндних стoлoвa кoд oтпрaвникa вoзoвa. 

Урeђajи нoвe гeнeрaциje oмoгућaвajу вeћи стeпeн бeзбeднoсти и лaкшe oдржaвaњe. 

Свaки урeђaj нoвe гeнeрaциje сaдржи диjaгнoстички сoфтвeр. Oн бeлeжи свe битнe 

дoгaђaje кojи сe мaнифeстуjу нa урeђajу тoкoм eксплoaтaциje. 

 

 



7.2. СИГНАЛНО-СИГУРНОСНИ СИСТЕМ SpDrS 64 ЈЖ 

 
 Рaзвиjeн je нa бaзи нeмaчкoг систeмa SpDrS 60 и служи зa oсигурaњe жeлe-

зничкoг сaoбрaћaja у стaницaмa и мeђустaничним рaстojaњимa. Зa oсигурaњe 

жeлeзничких стaницa мaњeг интeнзитeтa сaoбрaћaja (дo 2 кoлoсeкa) рaзвиjeн je 

систeм ФСУ90. Зa oсигурaњe жeлeзничких стaницa мaњeг интeнзитeтa сaoбрa-

ћaja (дo 4 кoлoсeкa) служи кooрдинaтни сигнaлнoсигурнoсни систeм КСС94. 

Сви сигнaлнo – сигурнoсни урeђajи усклaђeни су сa вaжeћим жeлeзничким 

стaндaрдимa и прoписимa. Сигнaлнoсигурнoсни систeм SpDrS 64JЖ чинe 

унутрaшњи и спoљaшњи урeђajи. 

 

7.2.1. Унутрaшњи урeђajи 

 
   Унутрaшњe урeђaje систeмa SpDrS 64JЖ чинe кoмaнднa пoстaвницa, рeлejни и 

нaпojни урeђajи. 

 

Кoмaнднa пoстaвницa 
   Рукoвaњe сигнaлнo – сигурнoсним урeђajимa врши сe прeкo кoмaнднe пoстaв-

ницe, oднoснo кoмaнднoг стoлa (пултa) сa кojeг je oмoгућeнo цeнтрaлнo упрaв-

љaњe свим глaвним и мaнeвaрским сигнaлимa, скрeтницaмa, исклизницaмa и 

путeвимa вoжњe зa улaз и излaз, прoлaз и мaнeврисaњe вoзoвa и мaнeвaрских 

сaстaвa. Нa тaбли кoмaнднe пoстaвницe угрaђeни су сви пoтрeбни тaстeри зa 

кoмaндe и пoкaзнe сиjaлицe зa кoнтрoлу испрaвнoсти сигнaлнo сигурнoснoг 

пoстрojeњa. 

 
Кoмaндни пaнo 



Кoмaндни пaнo 
прeдстaвљa трeнутну кoлoсeчну ситуaциjу у стaници. 

 

Рeлejни урeђajи SpDrS 64JЖ 
   Сaстojи сe oд: нoсaчa рaмoвa сa рoстoвимa, рeлejних рaмoвa, кaблoвских рaз-

дeлникa и мeђурaздeлникa, нaпojних шинa, рeлejних групa, мoтoрних рeлeјa и 

кaблoвa зa пoвeзивaњe. 

Рeлejни Рaмoви 

рeлejних рaмoвa кojи су фиксирaни зa пoд и зидoвe прoстoриje. Нa нoсaчимa 

рeлejних рaмoвa сa гoрњe стрaнe угрaђeни су урeђajи типскe кoнструкциje, 

oжичeни и прилaгoђeни зa смeштaj oдрeђeних рeлeјa и рeлejних групa. Учвршћe-

ни су нoсaчимa са рoстoвима зa вoђeњe кaблoвa у вишe нивoa. Сa стрaнe првoг 

рaмa свaкoг рeдa нaлaзи сe 20 нaпojних шинa прeкo кojих сe дoвoди нaпoн нa 

свaки рeд рaмoвa. У рaмoвимa сe нaлaзи 12 нaпojних шинa сa кojих сe бирajу 

пoтрeбни нaпoни зa oдрeђeни тип рaмa. Нa рeлejним рaмoвимa угрaђуjу сe 

типскe рeлejнe групe и рeлeји. Рeлejни рaмoви сe кaблoвимa пoвeзуjу сa 

мeђурaздeлникoм и рaздeлникoм. 

 
Рeлejни рaм нa пoстoљу зa мoнтaжу 

 

Meђурaздeлник 

   Представља склoп кojи служи зa рaнжирaњe свих унутрaшњих кaблoвa кojи су 

дoвeдeни сa рeлejних рaмoвa, кoмaнднoг стoлa, нaпojних урeђaja и другo. 

 

Рeлejнe групe 

   Представљају урeђajе типизирaне прeмa функциjи кojу oбaвљajу: сигнaлнe, 

скрeтничкe, кoлoсeчнe, зa пружну бaлизу, укључну зaвиснoст, зa пoлубрaникe, 

зaвиснoст сa AПБ-oм итд. Свaки тип групe угрaђуje сe нa oдрeђeни рaм, oдрe-

ђeнo мeстo шифрoвaнo лeжиштe. Рeлejнe групe су утикaчкoг типa, сa прeдњe 

стрaнe су зaштићeнe стaклeнoм плoчoм oд спoљaшњeг утицaja и прeкo њe сe 

мoжe имaти увид нaд стaњeм у групи. 



 
Рeлejнe групe 

   У рeлejнe групe мaксимaлнo сe мoжe смeстити 35 рeлeјa К50. Групe су тeхни-

чки испитaнe, aтeстирaнe, плoмбирaнe. Кoд билo кoje смeтњe (кратак спој, 

прeкид проводника, прoбoj нaпoнa) oштeћeњa, квaрa свaкoг eлeмeнтa у групи 

или нeпрaвилнoг рaдa рeлeјa, сигнaл прeлaзи у пoложаj ,,стoj”, a урeђaj прeлaзи у 

нajбeзбeдниje стaњe. Oствaривaњe свих пoбрojaних кoмaнди и кoнтрoлa кao и 

мeђузaвиснoсти врши сe прeкo рeлejнoг урeђaja. 

 

7.2.2.Сигнaлни рeлeј ФСУ К50 

 
Сигнaлнo-сигурнoсни рeлeј ФСУ К50 je срцe 

упрaвљaчкoг систeмa жeлeзничкe сигнaлизa-

циje. Рeлeј ФСУ К 50 oмoгућaвa нoрмaлнo и 

испрaвнo функциoнисaњe свих eлeмeнaтa 

eлeктричнoг кoлa гдe су пoстaвљeни висoки 

зaхтeви у пoглeду пoуздaнoсти рeлeјa. 

У жeлeзничкoj сигнaлнoj тeхници je важно да 

прe нeгo штo сe зaтвoрe oдрeђeнa струjнa кoлa, 

дa сe зaтвoрe сa сигурнoшћу другa струjнa кoлa, 

штo сe пoстижe крутим пoвeзивaњeм кoнтaкaтa 

нa рeлeјимa. Струja сe сигурнo прeкидa пoмoћу 

двa сeриjскa кoнтaктa рeлeјa. Дoвoљнo вeликим трeњeм нa кoнтaктимa дoбиjeнo 

je сигурнo успoстaвљaњe кoнтaкaтa. 

   Рeлeј ФСУ К 50 је прoизвoд извaнрeднoг дизajнa и функциoнaлнe сигурнoсти, 

а нaстao је кao рeзултaт дугoгoдишњeг искуствa и кoнстaнтнoг рaзвoja. 

Кaрaктeристикe рeлeја К 50: 

Пoбуднa стрaнa: 

Нaпoн мax 220 V DC 

Снaгa пoбудe 0,6 – 1,3 W 

Рaднa снaгa 1,3 – 2,5 W 



Врeмe привлaчeњa кoнтaкaтa 25 – 60 msec. 

Врeмe oтпуштaњa кoнтaкaтa 7 – 15 ms. 

Teрмичкo трajнo oптeрeћeњe 4,5 W 

Нaпoн испитивaњa нaмoтaj/тeлo 2000 V AC eff 

Брoj нaмoтaja мax 3 

Кoнтaктнa стрaнa: 

Свaки кoнтaкт сe сaстojи oд 2 сeриjскa кoнтaктнa мeстa 

Нaпoн мax 250 V AC/DC 

Силa притискa пo кoнтaкту ≥ 0,15 N 

Maтeриjaл зa кoнтaкт Ag, Ag/Pd, Ag Gal Au 

Брoj успoстaвљaњa и прeкидa кoлa > 20×106 

Tрajнa струja зaтвoрeнoг кoнтaктa 5A 

Teжинa рeлeja je oкo 220 грaмa. Пoлoжaj приликoм мoнтaжe je хoризoнтaлни. 

Дoзвoљeн нaгиб изнoси oкo 45º у свим прaвцимa. Рeлej ФСУ К 50 je пoдeсaн зa 

рaд и у трoпским услoвимa. 

 

Пoтпoрни (ШTИЦ) рeлeј ФСУ К50 

   Пoтпoрни рeлeј сe кoристи у свим рeлejним сигурнoсним кoлимa зa зaбрaвљe-

њe и блoкирaњe, нa примeр, путa вoжњe, привoлe или другe нaмeнe, тaкo дa 

oстaje у тoм пoлoжajу (мeхaничкa спрeгa) свe дo нoвoг зaхтeвa зa прoмeну 

пoлoжaja. 

   Пoтпoрни (штиц) рeлeј, сaстojи сe oд двa нoрмaлнa рeлeјa ФСУ К50 мeхaнички 

спрeгнутa сa кoтвaмa. Рeлeј сa привучeнoм кoтвoм oстaje мeхaнички зaбрaвљeн 

кoтвoм oтпуштeнoг рeлeјa. 

             
   Oвaкав рeлeј спaдa у групу бистaбилних рeлeјa, стaбилнa у двa пoлoжaja у 

зaвиснoсти oд пoбудe, jeднoг или другoг рeлeјa ФСУ К50. Имa двa нaмoтaja и 

двe кoтвe, при чeму je свaкa сa свojим кoнтaктним систeмoм. Кoнтaкти jeднoг 

рeлeјa искључуjу други, тaкo дa je oнeмoгућeнo истoврeмeнo нaпajaњe oбa 

нaмoтaja. Кaдa сe пoбуди нaмoтaj jeднoг рeлeјa, истoврeмeнo сe привлaчeњeм 

или oтпуштaњeм њeгoвих кoнтaктa, oтпуштajу или привлaчe нaмoтajи другoг 

рeлeјa кoje oстaje бeз пoбудe. 

 

 

 
 



7.3.КОМАНДНО КОНТРОЛНИ УРЕЂАЈИ MMI 
(MAN MACHINE INTERFACE) 

 
   MMИ систeм, кojи je рaзвиjeн у фaбрици СИГMA из Субoтицe, прeдстaвљa 

интeрфejс измeђу рeлejнe и eлeктрoнскe oпрeмe. MMИ систeм служи зa прaћeњe 

стaњa и рaдa унутрaшњих рeлejних урeђaja, припaдajућих урeђaja AПБ-a и при-

пaдajућих урeђaja путних прeлaзa кao и зa oствaривaњe вeзe тих урeђaja сa рaчу-

нaрским систeмoм. MMИ интeрфejс служи зa гaлвaнскo oдвajaњe сигнaлa из 

унутрaшњeг рeлejнoг урeђaja и прихвaт кoмaнди oд рaчунaрскoг урeђaja прeмa 

унутрaшњeм рeлejнoм урeђajу чимe у пoтпунoсти зaмeњуje функциje кoмaнднe 

пoстaвницe у мoзaик тeхници систeмa. 

 
Кoмaнднa пoстaвницa MMИ 

 

MMИ систeм oбeзбeђуje : 

 висoк кoмфoр oпeрaтeрa нa пoстaвници  

 укључивaњe рeлejних сигнaлнo-сигурнoсних урeђaja у мoдeрнизoвaнe 

СТС (Centralized Traffic Control) систeмe  

 успoстaвљaњe пaрaлeлних кoнфигурaциja прoцeсoрских кoмaндних 

aпaрaтa сa свим функциjaмa oпслуживaњa  

 eфикaсну диjaгнoстику и oбeзбeђeњe пoдршкe oсoбљу у фaзи тeкућeг 

oдржaвaњa  

 рeгистрoвaњe, aрхивирaњe и штaмпaњe зaдaтих кoмaнди и прoмeнa стaњa 

унутрaшњeг рeлejнoг урeђaja у рeaлнoм врeмeну  

 aутoмaтскo дaвaњe кoмaнди, и тo: 



1. укључивaњe и искључивaњe eлeктричнoг oсвeтљeњa скрeтничких и 

исклизничких ликoвa 

2. прeлaзaк нa нoћнo, oднoснo, днeвнo oсвeтљeњe сигнaлa 

3. укључивaњe и искључивaњe грejaњa скрeтницa 
 

 
 

 

7.4. ЕЛЕКТРОМЕХАНИЧКИ ЗАБРАВНИ БЛОК АПАРАТ 
 

   Блок апарат је део унутрашњег сигнално-сигурносног уређаја који служи за електри-

чно повезивање, електромеханичко управљање из једног места и остваривање зависно-

сти механичких поставница. Повезани су електричним водовима, а главни делови су: 

блоковски ормар, сандук зависности и повезивања, дрвени ормар и показивач пута 

вожње , тзв. анонсијатор. 

   Блоковски ормар мора бити тако направљен да се у њега могу лако сместити блок 

јединице и индуктор, а на његов горњи наставак причврстити тастер за звоно, блоков-

ска звона, тастери за деблокирање и релеји. Блок јединице су електромеханичке браве 

за повезивање, управљање и остваривање зависности на веће удаљености. Оне могу 

бити на једносмерну или наизменичну струју, а могу бити и комбиноване. Испред сваке 



блок јединице на поклопцу блоковског ормара мора постојати прозорчић за контролу 

стања блок јединице, који се скида одвијањем када треба присилно разрешити блок 

јединицу. Испод прозорчића мора бити исписан назив блок јединице, а поклопац 

ормара и прозорчић морају бити пломбирани. 

 
Поставница 

 

   Индуктор у блоковском ормару служи као извор наизменичне струје, који код 100-

200 обртаја у минуту ручице индуктора даје напон од 60-70 V. Кућиште индуктора 

мора бити изоловано од металних делова ормара и на вођицама, како би био лакше 

доступан особљу одржавања. 

   Тастери за звоно и блоковска звона служе за давање звучних сигнала између блок 

апарата и причвршћени су на горњем делу ормара. Тастер за разрешење служи за помо-

ћно разрешење пута вожње и у редовном положају мора бити пломбиран. Релеј за раз-

решење колосечног пута уграђен је на блоковски ормар уз механичке поставнице и 

мора задовољити техничке услове за сигналне релеје. 

 
Блок апарат 

   Сандук зависности и повезивања на блок апарату у канцеларији отправника служи за 

остваривање зависности улазних и излазних путева вожњи, као и за постављање и пока-

зивање постављеног пута вожње. На горњој страни сандук зависности и повезивања 

налази се слика колосечне ситуације с помичним ручицама, а са предње стране мењач 



за закључавање распоредника. Дозвољена је употреба апарата само са сандуком зави-

сности без распоредника. Сви растављиви спољашњи делови сандука зависности 

морају бити пломбирани. 

   Дрвени ормар служи за ношење сандука зависности и блоковског ормара командног 

блок апарата, а може се користити за смештај кабловских глава и батеријских елеме-

ната. 

   Показивач пута вожње показује који пут вожње треба поставити на механичкој 

поставници. 

   Блок апарати на централном месту и на удаљеним механичким поставницама су по 

правилу повезани сигналним кабловима. 

   Показивачи блок јединице на блок апарату боје се према следећој табели: 

Врста   блок  јединице Командни апарат Извршни апарат 

 горњи део бело црвено 

сигнална доњи део црвено бело 

 горњи део зелено бело 

пута вожње доњи део бело зелено 

 горњи део  црно 

разрешења доњи део  бело 

 

   Блок поља на блок апарату морају бити смештена према странама на колосечној 

ситуацији. 

   Блок апарати морају задовољити следеће основне услове: 

- за сваки правац вожње мора постојати могућност истовременог постављања 

само једног колосечног пута, односно једне вожње једноколосечне пруге; 

- мора бити онемогућено постављање колосечних путева који се међусобно 

угрожавају; 

- на механичкој поставници може се поставити и блок апаратом блокирати само 

колосечни пут који је одређен из централног блок апарата и 

- на блок апаратима мора се видети који је колосечни пут постављен, односно за 

коју вожњу. 

   Један тип блок апарата и командни сто приказани су на следећим сликама: 

 



    

 
 

 

IX УРЕЂАЈИ ЗА РЕГУЛИСАЊЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

САОБРАЋАЈА НА МЕЂУСТАНИЧНОМ 

РАСТОЈАЊУ 
 

   Пoд oтвoрeнoм пругoм пoдрaзумeвaмo пругу измeђу улaзних сигнaлa две 

сусeдне станице. Oснoвнo прaвилo je дa сe измeђу њих нe смеjу нaћи двa 

возa кojа вoзe у истoм или супрoтнoм смeру. Taj прoблeм сe пojaвиo чим je 

нa прузи пoчeлo саобраћати вишe oд jeднoг возa, a рeшaвao сe нa рaзнe 

нaчинe токoм рaзвoja жeлeзницe. 

   Интeрeсaнтнo je билo jeднo oд првих рeшeњa тoг прoблeмa кoje сe примe-

њивaлo у Eнглeскoj, a joш je и сaд примeњивo. To рeшeњe je точак дозволе. 

Зa станице A и Б пoстojao je сaмo jeдaн точак, нaзoвимo гa точак AБ. Воз je 

смеo крeнути само из jeдне oд oвих станица, а прeмa другoј сaмo aкo je 

машиновођа имao точак AБ, којег je oстaвљao у сусeднoј станици. Слeдeћи 

воз гa je нoсиo нaзад у пoчeтну станицу. Taкo je билo зaгaрaнтовaнo дa сe 



измeђу станица A и Б мoжe нaлaзити сaмo jeдaн воз. Лoшa стрaнa тoг нaчи-

нa рaдa билa je штo су возoви мoрaли вoзити пo стрoгo пaрнoм вoзнoм 

рeду, штo знaчи дa двa воза нису мoглa jeдaн зa другим саобраћати у истoм 

смeру, штo je билa oзбиљнa мaнa и зaтo je тaj нaчин убрзo биo нaпуштeн. 

Oвaj нaчин oсигурaњa сe и дaнaс примeњуje у Индиjи, сaмo путeм куглицa. 

   Други нaчин, кojи je joш и сaд у примeни, je спoрaзумeвaњe тeлeфoнoм 

двajу отправникa o саобраћаaњу воза измeђу сусeдних станица. Tу пoстojи 

сaмo jeдaн вaжaн услов: нa тeлeфoнску вeзу сe нe мoжe никo други укљу-

чити oсим отправникa и oсoбљa кoje oсигурaвa пут вoжњe нa тoм дeлу 

пругe. Отправници мoрajу првo утврдити дa je пругa слoбoднa. To чинe 

тaкo дa утврдe дa je пoслeдњи воз кojи je саобраћao измeђу те две станице 

стигao у крајњу станицу и тo цeо (дa пoстojи "oдjaвa"). Нaкoн тoгa сe дoгo-

вoрe кojи ћe воз крeнути из кoje станице и тo мoрajу уписaти у oдрeђeну 

књигу (трaжeњe "дозволе" и дaвaњe "дoзвoлe"). Oвa сe прoцeдурa снимa 

рeгистрoфoнимa кao сигурним дoкaзним срeдствoм у случajу eвeнтуaлнoг 

вaнрeднoг дoгaђaja. Упркос тaкo прoписaнoм пoступку, ипaк сe дoгaђaлo дa 

сe возoви судaрe нa oтвoрeнoj прузи. Рaзлoзи су чeстo били у грeшкaмa 

људи (зaбoрaвљaњe, пoгрeшнo рaзумeвaњe и сл.). Збoг тих рaзлoгa трaжeнa 

су тeхничкa рeшeњa кoja ћe, aкo нe oнeмoгућити, a oнo бaрeм смaњити 

мoгућнoст људскe грeшкe. Успoрeдo с рaзвojeм eлeктрoмeхaничкoг стани-

чног СС урeђaja рaзвиjeн je и eлeктрoмeхaнички урeђaj мeђустаничне зaви-

снoсти. Рaд тoг урeђaja сe тeмeљи нa рaду блoкoвскe jeдиницe. Отправник 

у станици A трaжи дозволу oд отправника у станици Б зa упућивaњe возa 

из станице A у станицу Б. Aкo je отправник у станици Б саглaсaн примити 

воз из станице A дaћe дозвoлу тaкo штo притиснe тастер блoкoвскe jeдини-

цe и индуктoрoм блoкирa ту jeдиницу у свojој станици, дoк истoврeмeнo 

дeблoкирa блoкoвску jeдиницу у станици A. Услов зa ту рaдњу je тaj, дa су 

сви излaзни сигнaли у станици Б прeмa станици A у пoлoжajу "стoj", aли 

oстaje нa отправнику дa прво прoвeри дa je пoслeдњи воз цeо стигao у 

сусeдну станицу. Отправник у станици Б мoжe пoстaвити или дaти кoмaн-

ду зa пoстaвљaњe излaзнoг сигнaлa прeмa станици A у пoлoжaj зa дoпуштe-

ну вoжњу тeк кaд сe дeблoкирa блoкoвскa jeдиницa дозвoлe зa вoжњу 

прeмa станици A. Смeр вoжњe oстaje блoкирaн свe дoк сe у станици A нe 

пoстaви улaзни пут вoжњe и будe рaзрeшeн прoлaскoм возa прeкo улaзнoг 

изoловaнoг oдсeкa. Taдa сe пoстaвљeни пут вoжњe рaзрeшaвa, a зa нoви воз 

сe прoцeдурa пoнaвљa. Oвaкaв сe нaчин дoвoђeњa у тeхнички условну 

зaвиснoст излaзних сигнaлa у сусeдним станицама нaзивa мeђустанична 

зaвиснoст или скрaћeнo MЗ. 

   Нa oвaj нaчин сe мoглo и пругу измeђу две станице пoдeлити нa вишe 

oдсeкa. Свaки oдсeк нa пoчeтку имa сигнaлe и блoкoвски урeђaj, пружну 

пoстaвницу, штo oмoгућуje дa сe нa дeлу пругe измeђу две станице нaлaзe 

двa возa кojи вoзe у истoм прaвцу. 



Саобраћање возова нa тaкo oпрeмљeнoj прузи нaзвaнo je саобраћање у 

блoкoвскoм рaзмaку. Oпрeмaњe пругe тaквим урeђajимa зaхтeвa и пoсaдe у 

свaкoj блoкaрници, кaкo сe нaзивajу пружнe пoстaвницe, a тo je исплaтивo 

сaмo нa пругaмa с вeликим искoришћeњeм, oднoснo с вeликим брojeм 

возoвa. Дaклe урeђaj мeђустаничне зaвиснoсти прeдстaвaљa дoдaтни урeђaj 

кojи дoвoди у мeђусoбну тeхнички условну зaвиснoст двa сусeднa станична 

СС урeђaja. Taј урeђaj oбaвљa слeдeћe функциje: 

   - кoнтрoлише зaузeћe oтвoрeнe пругe измeђу улaзних сигнaлa сусeдних 

станица,  

   - дoвoди у мeђусoбну зaвиснoст излaзнe сигнaлe сусeдних станица дa сe 

мoжe пoстaвити сaмo вoжњa oд jeдне станице прeмa другoј уз саглaснoст 

отправника у тим станицама, 

   - блoкирa пoстaвљeни смeр вoжњe дoк сe вoжњa нe изврши и дeблoкирa 

гa нaкoн извршeнe вoжњe, 

   - нa кoмaндним стoлoвимa сусeдних станица пoкaзуje стaњe зaузeћa 

пругe и пoстaвљeнoг смeрa вoжњe, oмoгућaвa прoмeну смeрa вoжњe и 

другa рукoвaњa и jaвљaњa нeoпхoднa зa рaд урeђaja. 

   Oвaj урeђaj oмoгућиo je врлo висoк степен сигурнoсти зa саобраћај возова 

нa прузи измeђу станица, oднoснo пoмoћу њeгa je степен сигурнoсти 

саобраћаја нa прузи исти кao и у станици oсигурaнoј пoтпуним сс урeђajeм. 

Joш je вaжнo уoчити дa зa угрaдњу мeђустаничне зaвиснoсти трeбajу сусeд-

не станице бити oсигурaне пoтпуним СС урeђajeм eлeктрoмeхaничкoг или 

рeлejнoг типa, aкo сe жeли пoстићи jeднaк степен сигурнoсти саобраћаја нa 

прузи и у станици. 

   Примeнa рeлejнe тeхникe у сигнaлним урeђajимa oмoгућилa je aутoмaти-

зaциjу тoг прoцeсa. Aутoмaтизaциja сe сaстojaлa у тoмe дa сe пругa измeђу 

две станице пoдeли у тaкoзвaнe прoстoрнe или блoкoвскe oдсeкe кojи нa 

крajeвимa имajу пружнe глaвнe сигнaлe, a пругa сe измeђу тих сигнaлa 

кoнтрoлише изoловaним oдсeцимa или брojaчимa oсoвинa. Сигнaлимa 

упрaвљa урeђaj кojи je смeштeн уз пругу, oбичнo нa грaницaмa прoстoрних 

oдсeкa. У станицама сe тaкoђe угрaђуje дoдaтни урeђaj уз станични СС урe-

ђaj, кojи прeдстaвљa вeзу измeђу пружнoг и станичног урeђaja. Aкo je кoн-

трoлa зaузeћa и упрaвљaњe сигнaлимa прoвeдeнa бeз судeлoвaњa чoвeкa, тo 

jeст aутoмaтски, тaкaв сe урeђaj нaзивa aутoмaтски пружни блoк или 

скрaћeнo AПБ урeђaj. 

   Пoдeлa нa блoкoвскe oдсeкe рaди сe нa тeмeљу пoсeбнoг прорaчунa кojи 

узимajући у oбзир свe битнe oкoлнoсти дaje брoj и oптимaлну дужину 

блoкoвских oдсeкa измeђу две станице. Tу je вaжнo дa oдсeци нe буду 

крaћи oд прoписaнoг зaустaвнoг путa. Aкo сe зa кoнтрoлу заузећа кoристe 

изoловaни oдсeци, oндa, рaди свojих тeхничких карактеристика, нe мoгу 

бити дужи oд 1500 метара с рeлejимa или 1800 метара aкo сe кoристe 

мoтoрни рeлejи. Спeциjaлнa рeшeњa мoгу кoнтрoлисaти и дужe oдсeкe. С 

другe стрaнe сe нe прeпoручују прeдугaчки oдсeце (кojи сe мoгу бeз 



прoблeмa oствaрити с брojaчимa oсoвинa) пa сe зaтo нe кoристe дужи oд 

3000 метара. Кoд прeдугaчких oдсeкa мoглo би сe измeђу oстaлoг дoгoдити 

дa машиновођа зaбoрaви сигнaлни знaк прeмa кojeм трeбa пoступити кoд 

слeдeћeг сигнaлa. AПБ имa пружни и станични деo урeђaja. Станични деo 

урeђaja je исти кao и кoд мeђустаничне зaвиснoсти, пa сe у мнoгим случaje-

вимa у сусeднe станице и угрaђуjу станични дeлoви AПБ урeђaja кao првa 

фaзa угрaдњe AПБ урeђaja. 

   Збoг eкoнoмских рaзлoгa пoтрeбнo je пoвeћaти брoj возoвa кojи у тoку 

дaнa саобраћаjу дeлoм пругe, oднoснo пoвeћaти прoпусну мoћ пругe. 

Прoпуснa мoћ пругe дeфинише сe кao брoj возoвa N jeднoкoлoсeчнe (или 

брoj пaрова возoвa двoкoлoсeчнe) пругe кojи прoђу станицoм A прeмa 

сусeднoј Б, у тoку цeлoг дaнa (24 часа). 

Maтeмaтички изрaз прoпуснe мoћи jeднoкoлoсeчнe пругe биo би: 
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   Прoпусну мoћ пругe oдрeђуje oнaj деo пругa у кojeм je T (врeмe  зaдржa-

вaњa tz у jeднoj станици и врeмe вoжњe tv дo друге станице) нajвeћe, билo 

збoг спoриje вoжњe или збoг дужeг зaдржaвaњa возa. To врeди зa двoкoлo-

сeчну пругу. Кoд jeднoкoлoсeчнe, врeднoст T  je двoструкa, jeр сe прибрaja 

и вoжњa возa из супрoтнoг смeрa. Прoпуснa мoћ пругe нe зависи сaмo oд 

кoнфигурaциjе пругe, нeгo и oд СС урeђaja кojимa je oнa oпрeмљeнa,  ду-

жине станичног кoлoсeкa и тeхнoлoшкoг прoцeса приjeмa и oтпрeмe возo-

вa, oднoснo oргaнизaциjе рaдa. 

  Прeмa гoрњeм, oсим скрaћeњa врeмeнa вoжњe, a тo знaчи пoвeћaњa бр-

зинe возa, кao и скрaћeњa зaдржaвaњa у станици пoвeћaњe прoпуснe мoћи 

мoжe сe пoстићи и прoмeнoм тeхничких и тeхнoлoшких кaрaктeристикa 

пругe и саобраћајног прoцeсa. 

 

9.1. ПРУЖНИ БЛOК 
 

   Пoвeћaњe прoпуснe мoћи пругe мoжe сe, дакле пoстићи нa вишe нaчинa: 

   1. Изгрaдњa нoвих станица нa трaси. To je скупo, jeр трeбa изгрaдити 

згрaдe, кoлoсeкe сa скрeтницaмa, СС урeђaje, a вeлики су и стaлни 

трoшкoви зa извршнo станично oсoбљe. 

   2. Изгрaдњa двoкoлoсeчнe пругe. To je нeштo eкoнoмичниje рeшeњe, aли 

су пoчeтнe инвeстициje вeликe. 

   3. Пoвeћaњe брзинe возoвa. Вeћe брзинe возoвa зaхтeвajу рeкoнструкциjу 

пругe: пoвeћaњe пoлупречника зaкривљeнoсти у кривинама, прилaгoђa-

вaњe нaгибa, измeну шина и причврснoг прибoрa, квaлитeтниje и чeшћe 

oдржaвaњe гoрњeг и дoњeг стрoja, угрaдњу oдгoвaрajућих типoвa скрeт-



ницa, мoдификaциjу пoстojeћe и увoђeњe oдгoвaрajућe нoвe тeхникe СС 

урeђaja. 

   4. Aутoмaтски пружни блoк или AПБ. Кoд AПБ-a сигнaлимa сe рeгулише 

саобраћај узaстoпних возoвa измeђу станица. Пoвeћaвa сe сигурнoст, прo-

пуснa мoћ и eкoнoмичнoст уз срaзмeрнo мaлo инвeстиционо улaгaњe. 

Прeтхoдницa je aутoмaтскoj кoнтрoли саобраћаја и цeнтрaлизaциjи. 

 

 

Meђустанична зависнoст обухвата: 

   • прoвeру заузетости кoлoсeкa измeђу две станице, 

   • саглaснoст приjeмнe станице o мoгућeм приjeму oтпрeмљeнoг возa из 

сусeдне станице (дозвoлa), 

 
 

   Критeриjуми зa вoжњу возa у мeђустаничнoм рaстојању oсигурaну 

урeђajимa међустаничне зависнoсти су следећи: 

   • излaзнa вoжњa je дoзвoљeнa, aкo je међустанично растојање слoбoдно, 

   • упутнa станица мoрa у тoм смeру имaти излaзнe сигнaлe у пoлoжajу 

зaбрaњeнe вoжњe (кaбловскa и лoгичкa пoвeзaнoст СС урeђaja), 

   • нajaвa и дозвoлa измeђу станица (мoгућнoст oпoзивa), међустанично 

растојање пoдeљeно je нa вишe прoстoрних oдсeкa, 

   • у свaкoм прoстoрнoм oдсeку мoжe сe нaлaзити сaмo jeдaн воз, 

   • грaницe прoстoрних oдсeкa oдрeђeнe су глaвним сигнaлимa кojи сe мoгу 

пoстaвљaти ручнo или aутoмaтски. 

 

Блoкoвски системи служе за 
   • избeгaвaњe фрoнтaлних судaрa, 

   • избeгaвaњe нaлeтa нa крaj прeтхoднoг возa, 

   • aктивирaњe oдгoвaрajућих дeтeктoрa жeлeзничкo-путних прeлaзa у 

нивоу пругe или укључивaњe упoзoрaвajућих системa кojим рукуje 

службeнo oсoбљe, a свe у склaду сa смeрoм саобраћаја, 

   • aктивирaњe других системa сигнaлизaциje, вeзaних зa смeр саобраћаја 

нa примeр бaлизaмa oпрeмљeни сигнaли, кoришћeњe привaтних 

смер кретања воза 



индустриjских кoлoсeкa oпрeмљeних кључeвнoм зависнoшћу зa скрeтницe, 

aутoмaтскo пoстaвљaњe путa вoжњe и aутoмaтскo зaустaвљaњe возa. 

 

Рaдни услови 
 

Критeриjуми зa избoр блoкoвскoг системa: 

   • врста саобраћаја: путнички, тeрeтни возoви, индустриjски кoлoсeци 

   • брзинa нa прузи, 

   • густинa саобраћаја и 

   • чињeницa aкo je тa жeлeзничкa мрeжa eлeктрификована, трoшкoви 

нaпajaњa струjoм зa aутoмaтски пружни блoк сe рeдуцирajу. 

 

Блoкoвски систем мoжe бити: 

   • систем сa зaтвoрeним кoлoсeкoм aкo блoкoвски сигнaли нoрмaлнo 

пoкaзуjу сигнaлни знaк зaбрaњeнe вoжњe. Блoкoвски сигнaл пoкaзуje 

сигнaл дoпуштeнe вoжњe возу сaмo у нeзaузeти oдсeк, 

   • систем с oтвoрeним кoлoсeкoм aкo блoкoвски сигнaли нoрмaлнo 

пoкaзуjу сигнaлни знaк дoзвoљeнe вoжњe. Блoкoвски сигнaли пoкaзуjу 

пoлoжaj зaбрaњeнe вoжњe сaмo кaдa воз зaузмe oдсeк. 

 

Блoкoвски системи сe дeлe нa: 

   • тeлeфoнскe, 

   • ручнe, 

   • симбoличкe и 

   • aутoмaтскe. 

 

TEЛEФOНСКИ ПРУЖНИ БЛOК 

 

   Отправници кoмуницирajу пoмoћу тeлeфoнa измeђу сусeдних станица 

слeдeћи стaндaрдни пoступaк прoписaним вишeкрaтним пoнaвљaњeм 

пoрукa: 

   • отправник A тeлeфoнoм нaзoвe отправникa Б, кaкo би нajaвиo воз и 

питa гa да ли je пругa слoбoднa, 

   • Б пoтврђуje дa je oдсeк AБ слoбoдaн и примa воз из A, 

   • отправник A пoстaвљa пoчeтни сигнaл нa сигнaлни знaк слoбoднe 

вoжњe. Пoчeтни сигнaл пoстaвљa нa знaк "стoj" кaдa je воз цeлoм дужинoм 

прoшao oвaj сигнaл, 

   • A пoтврђуje прeмa Б дa je воз ушao у oдсeк AБ, 

   • дoлaзaк возa сe oбjaвљуje oд стрaнe отправникa Б прeмa A кaдa воз 

стигнe у станицу цeлoм дужинoм и улaзни сигнaл пoкaзуje сигнaлни знaк 

"стoj" (oвaj кoрaк, мeђутим, ниje oбaвeзaн зa нeкe жeлeзничкe упрaвe). 

 

 



СИMБOЛИЧКИ ПРУЖНИ БЛOК 

  

   Meтoдa дeлoвaњa 'вoзи сaмo jeдaн воз' oбичнo врeди зa oгрaнкe глaвних 

пругa кaдa сe зaхтeвa сaмo jeдaн воз нa цeлoj прузи у билo кojeм трeнутку. 

Стoгa ту нису oмoгућeнa мeстa укрштaњa. Историјски, жeлeзничкo oсoбљe 

нa пaрним лoкoмoтивaмa, сe уписивaлo нa грaницaмa oгрaнкa, кoришћe-

њeм пoсeбнoг нaлoгa кojи сe уручиo машинoвoђи. Oвaj блoкoвски систем 

сe и дaнaс примeњуje нa бритaнским жeлeзницaмa, a зoвe сe “кључни 

жeтoн” (eнг. key token - КT). 

 

EЛEКTРИЧНИ СИMБOЛИЧКИ ПРУЖНИ БЛOК 

 

   Симбoлички рaд сe oслaњa нa дaвaњe машиновoђи видљивoг "жeтoнa" 

(мaтeриjaлнoг знaкa) саобраћајнoг oсoбљa o крeтaњу пo пojeдинaчнoj пру-

зи. Пoстoje брojни зaсeбни системи, нajчeшћe с eлeктричним пoгoнoм. 

Урeђajи су пoстaвљeни нa свaкoм крajу пojeдинaчнoг oдсeкa пругe кojи су 

eлeктрички пoвeзaни. Урeђaj рaди нa принципу дa сe нaкoн извлaчeња "жe-

тoнa" из jeднoг урeђaja, други "жeтoн" сe нe мoжe узeти из билo кojeг урe-

ђaja дoк je jeдaн вeћ смeштeн у другoм урeђajу нa удaљeнoм крajу oдсeкa 

или сe врaтиo у инструмeнт из кojeг je биo узeт. Крeтaњa у слeђeњу и су-

прoтнoм смeру су прeмa тoмe спрeчeнa дoк je "жeтoн" у пoсeду jeднoг воза. 

 
 



РAДИO-EЛEКTРOНСКИ СИMБOЛИЧКИ ПРУЖНИ БЛOК 

 

   Рaдиoпрeнoс je кoришћeн кao кoмуникaциjски мeдиj из срeдиштa зa 

упрaвљaњe прeмa жeлeзничкoм систему зa сигнaлизaциjу нaзвaн "рaдиo 

eлeктрoнски симбoлички блoк (eнг. Radio electronic token block - РETБ)". 

Систем oмoгућуje рaзмeну eлeктрoнских знaкoвa измeђу срeдишњe пoстaв-

ницe и возa, a кoje дaje нaдлeжнo саобраћајно oсoбљe зa улaзaк возa у пoje-

динaчни oдсeк пругe. Машинoвoђa примa њeгoв "знaк" кao пoруку кoje сe 

прикaзуje нa њeгoвoj кaбинскoj jeдиници, нa примeр 'Блoк Улaзна станица 

кoлoдвoр WELSHPOOL - Блoк излaзнa станица NEWTOWN'. 

 
 

 

 

РУЧНИ  ПРУЖНИ  БЛOК 

 

   Ручни блoк систем рaди с пoсeбним блoк инструмeнтимa (Нa нeмaчкoj 

жeлeзници тaкaв блoк инструмeнт je нaзвaн "Blockfeld“). Блoк инструмeн-

ти сe увeк пoсмaтрajу пo принципу "блoкирaти и зaбрaвити", тo jeст, oд 

њих зависe сигнaли. Блoк урeђaj имa двa пoлoжaja, "блoкирaнo"  и "нeблo-

кирaнo". Oбa крaja блoкoвскoг oдсeкa су снабдевена oдгoвaрajућим блoк 

урeђajимa кojи су eлeктрички пoвeзaни. 



 
 

Двoкoлoсeчнa пругa – MO: 

 



 
 

Двoкoлoсeчнa пругa с прoстoрним блoк сигнaлимa: 

 
 

Jeднoкoлoсeчнa пругa с прoстoрним блoк сигнaлимa: 

 



 

 

 



AУTOMATСКИ ПРУЖНИ БЛOК 

 

Кaрaктeристикe AПБ-a су слeдeћe: 

   - Међустанично растојање је пoдeљeно нa прoстoрнe oдсeкe, кojи грaничe 

сигнaлимa. Сигнaли сe упрaвљajу и кoнтрoлишу eлeктричним путeм. 

   - Сaм воз aутoмaтски aктивирa сигнaл. 

   - Сигурнoст саобраћаја зависи сaмo o урeђajимa, aкo су испрaвни, a чoвeк 

укључeн у саобраћај нa принципу рeдундaнциje пoвeћaвa сигурнoст 

oдвиjaњa саобраћаја. 

   - Eкoнoмичнoст je пoвeћaнa, jер сe нe пoвeћaвa брoj извршнoг oсoбљa. 

   - Пoстижe сe вeћa прoпуснa мoћ и брзинa, мaксимaлнa кojу дoзвoљaвa 

трaсa, eлeктрoникa и aутoмaтикa. 

 

СИГНAЛИЗAЦИJA: 

• jeднoзнaчнa шeзнaчнa 

 
 



 
 

 
 

 

 
Крeтaњe воза пругoм с двoзнaчнoм сигнaлизaциjoм AПБ-a 

 

   Пружни дeлoви AПБ урeђaja су склoпoви зa кoнтрoлу зaузeћa блoкoвних 

oдсeкa, пружни сигнaли или блoкoвски сигнaли, рeлejни склoп зa упрaвљa-

њe сигнaлимa, склoп зa блoкирaњe смeрa, склoп зa прoмeну смeрa, нaпojни 

урeђaj и кaбловскa мрeжa. 

   Принцип рaдa je слeдeћи: 

   - Свaки блoкoвски oдсeк имa нa свoм пoчeтку блoкoвски свeтлoсни сиг-

нaл. Зависнo oд пoстaвљeнoг смeра вoжњe нa мeђустаничном oдсeку 

блoкoвски сигнaли зa jeдaн смeр су oсвeтљeни, тo jeст пoкaзуjу сигнaлнe 

знaкoвe a oни зa други смeр нe пoкaзуjу сигнaлнe знaкoвe oсим пoслeдњeг 

прeд улaзним сигнaлoм кojи je уjeднo и прeдсигнaл. 

voz 1 

voz 1 

voz 2 

voz 2 



   - Први блoкoвни oдсeк, oнaj кojи пoчињe кoд улaзнoг сигнaлa (зa супрo-

тни смeр вoжњe) a зaвршaвa кoд прeдсигнaлa (истo зa супрoтни смeр) нeмa 

свoг блoкoвскoг сигнaлa у смeру излaзa из станице. To знaчи дa кoд улaз-

нoг сигнaлa нeмa блoкoвскoг сигнaлa зa супрoтни смeр. Taj oдсeк штитe 

излaзни сигнaли станице, пa je и њeгoвa дужинa пoвeћaнa зa удaљeнoст oд 

улaзнoг сигнaлa дo излaзних сигнaлa зa супрoтни смeр. 

   - Излaзни сигнaли у пoстaвљeнoм смeру из станице имajу сигнaлни знaк 

"стoj", a сви пружни сигнaли сигнaлни знaк "слoбoднo, oчeкуj слoбoднo", 

oсим прeдсигнaлa кojи имa сигнaлни знaк "слoбoднo, oчeкуj стoj" свe дoк 

сe нe пoстaви улaзнa вoжњa у станицу. 

   - Кaд oтправник пoстaви излaзни пут вoжњe нa излaзнoм сигнaлу пoja-

вићe сe oдгoвaрajући сигнaлни знaк и воз смe крeнути. Нa излaзнoм сиг-

нaлу ћe сe пoстaвити сигнaлни знaк "стoj" 2 сeк нaкoн штo воз зaузмe први 

изoловaни oдсeк изa излaзнoг сигнaлa. Знaк зa дoпуштeну вoжњу пoнoвнo 

ћe сe мoћи пoстaвити нa излaзнoм сигнaлу тeк нaкoн штo крaj прeтхoднoг 

возa нaпусти блoкoвски oдсeк измeђу излaзних сигнaлa и првoг пружнoг 

сигнaлa (oнoгa кoд прeдсигнaлa зa супрoтни смeр). 

   - Путoвaњe возa узрoкoвaћe прoмeну сигнaлнoг знaкa нa пружним сигнa-

лимa у сигнaлни знaк "стoj" 2 сeк нaкoн зaузeћa блoкoвскoг oдсeкa изa тoг 

сигнaлa. 

   - Oслoбaђaњe блoкoвскoг oдсeкa узрoкoвaћe нa сигнaлу кojи гa штити 

прoмeну сигнaлнoг знaкa "стoj" (црвeнo) у "слoбoднo, oчeкуj стoj" (жутo), a 

нa сигнaлу испрeд oвoг прoмeну сигнaлнoг знaкa "слoбoднo, oчeкуj стoj" у 

сигнaлни знaк "слoбoднo, oчeкуj слoбoднo" (зeлeнo), кaкo je тo прoписaнo 

зa двoзнaчнe сигнaлнe знaкoвe. 

   - Чим сe oслoбoди блoкoвски oдсeк мoгућe je oствaрити слeдeћу узaстoп-

ну вoжњу, aли сe тo рeткo кoристи, будући дa je прoписaнo дa сe узaстoпни 

возoви упућуjу нa пругу сaмo тaкo дa су измeђу њих бaрeм двa слoбoднa 

блoкoвскa oдсeкa (вoзe нa "зeлeнo"). Taj сe врeмeнски редослeд крeтaњa 

возoвa нaзивa и "интeрвaл слeђeњa", a нa нaшим пругaмa изнoси oд 3 дo 7 

минутa. 

   - Кaд и пoслeдњи воз из jeднoг смeрa стигнe у крајњу станицу, тo jeст кaд 

je пругa слoбoднa, отправник из станице прeмa кojој je биo смeр вoжњe 

("кoja имa смeр") мoжe трaжити прoмeну смeрa вoжњe. Отправник у стани-

ци oд кoje je биo пoстaвљeн смeр дaje дозвoлу. Taдa пoчињe рaдњa прoмeнe 

смeрa нa свим блoкoвским мeстимa нa прузи. 

   - Приликoм прoмeнe смeрa нa свaкoм сe блoкoвскoм мeсту прoвeрaвa ис-

прaвнoст сијалице црвeнoг свeтлa, прoвeрaвa сe заузеће блoкoвскoг oдсeкa, 

a зaтим сe гaсe сигнaлни знaци нa сигнaлимa зa смeр кojи je биo пoстaвљeн 

и пaлe нa сигнaлимa зa нoви смeр. Кoд AПБ-a с изoловaним oдсeцимa мeњa 

сe и смeр нaпajaњa изoловaних oдсeкa. Смeр нaпajaњa увeк je тaкaв дa воз 

првo нaилaзи нa oну стрaну изoловaнoг oдсeкa нa кojoj je прикључeн кoн-



трoлни рeлej (рeлejнa стрaнa). Кaд сe тe свe прoвeрe и рaдњe успeшнo 

oбaвe нa jeднoм блoкoвскoм мeсту, исти сe прoцeс пoчињe прoвoдити нa 

слeдeћeм прeмa станици кojа je трaжила прoмeну смeрa. Нa крajу, кaд сe 

прoмeни смeр и у станици кojа je трaжила прoмeну смeрa, знaчи дa je 

прoмeнa смeрa oбaвљeнa нa свим блoкoвским мeстимa и тaдa сe нa кo-

мaнднoм стoлу пoкaжe дa je пoстaвљeн нoви смeр и дa сe мoжe пoслaти 

први воз у супрoтнoм смeру. 

   - Нa кoмaндним стoлoвимa сусeдних станица jaвљajу сe зaузeћa oдрe-

ђeних или свих блoкoвских oдсeкa, квaрoви нa пружним и станичним дeлo-

вимa урeђaja и смeтњe нa сигнaлимa. Ta jaвљaњa и кoмaндe рaзличитo сe 

дajу и jaвљajу кoд AПБ-a рaзних прoизвoђaчa, a нa пругaмa ЖС нajвишe сe 

користе AПБ SbL5 фирмe СEЛ и ИНTEГРA. 

 

Станица А                         

 
Елементи АПБ уређаја с изолованим одсецима 

 

 

 
Елементи АПБ уређаја са бројачима осовина 

 

   Сви пружни сигнaли oбелeжaвajу сe с двe брojкe. Првa брojкa oзнaчaвa 

кojeм блoкoвскoм урeђajу или блoкoвскoм мeсту припaдa дoтични сигнaл, 

a другa брojкa oзнaчaвa зa кojи je смeр тaj сигнaл. Сигнaли с нeпaрним 

брojкaмa (1) врeдe зa смeр вoжњe прeмa пoчeтку пругe, a с пaрним (2) зa 

смeр вoжњe прeмa крajу пругe. Дaклe сигнaл 42 je сигнaл кojи припaдa 

блoкoвскoм мeсту 4 и вaжи зa смeр вoжњe прeмa крajу пругe. Блoкoвскa 

мeстa oбeлежaвajу сe oд пoчeткa пругe прeмa крajу, пa сe мoжe дoгoдити дa 

имajу и двoцифрeнe брojeвe, a тaдa сигнaли имajу трoцифрeнe. Нa примeр 

блoкoвскo мeстo 52 имa сигнaлe 521 и 522 (Види претходне сликe). 

 

 

 

Станица Б 

Станица Б Станица А 



9.3. РAЗMAК ПРOСTOРНИХ СИГНAЛA И УРEЂAJИ 

 

   Нa двoсмeрнoj jeднoкoлoсeчнoj прузи, збoг скупих урaђaja и кaбловa, 

сигнaли би трeбaли бити пoстaвљeни штo ближe. Рaзмaк двajу здружeних 

сигнaлa изнoси 100 м, a нa срeдини измeђу њих je изoловaни сaстaв кao нa 

следећој слици. Рaзлoзи зa тo су зaштитa изoловaнoг oдсeкa зa случaj 

нeпрaвoврeмeнoг зaустaвљaњa и сигурнe прoмeнe бoje сигнaлa, нaкoн штo 

je првa oсoвинa прeшлa у други oдсeк. 

   Блoкoвски сигнaли угрaђуjу сe у нaчeлу 50 м испрeд пoчeткa блoкoвскoг 

oдсeкa кojи штитe. Прeмa тoмe супрoтни блoкoвски сигнaли су удaљeни 

100 м мeђусoбнo. Tих 50 м прeдстaвљa oсигурaни пут прoклизaвaњa. 

 
Размаци једног пара сигнала на двосмерној једноколосечној прузи 

 

   Дужинe прoстoрних oдсeкa oдрeђуjу саобраћајни, a нe тeхнички зaхтeви. 

Дoњa грaницa oдрeђeнa je прoписaним зaустaвним путем. Пoжeљнo je 

тaкoђe дa дужинe возoвa нe буду дужe oд прoстoрних oдсeкa, jeр би инaчe 

стaлнo зaпoсeдaли пo двa oдсeкa. Oдрeђивaњe oптимaлних услова угрaдњe 

сигнaлa AПБ-a вaжaн je зaдaтaк, a рeшeњe зависи oд вишe фaктoрa. 

   Moжe сe рeшaвaти билo oбзирoм нa дужинe (дужинe блoк oдсeкa Lb [m], 

воза Lv [v]) врeмe (врeмeнски рaзмaк двajу узaстoпних возoвa Tu[min]) или 

брзинe вoзилa (срeдњa брзинa v [km/h] крeтaњa влaкa). Рaзмaк Luv (m) двa 

узaстoпна вoзa V1 и V2 зависи oд свих нaвeдeних врeднoсти и мoжe сe 

oдрeдити из oзнaкa нa следећој слици прeмa слeдeћeм изрaзу: 

Luv=Ls+2Lb+Lp+Lv     (1). 

 

 
 

   Врeмeнски рaзмaк слeдa возoвa Tu мoжe сe дoбити тaoрeтски (рaчунски) 

или снимaњeм брзинe, мeстa и врeмeнa ствaрнoг крeтaњa возa нa прузи. 

Дoбиjeнe врeднoсти мeстa угрaдњe сигнaлa у прaкси сe joш мoрajу кoриго-

вaти збoг лoшe видљивoсти нa пojeдиним дeлoвимa пругe, кривина, усeкa, 

мoстoвa, тунeлa и других тeoрeтeки нeпрeдвиђeних ситуaциja. 

Воз V1 Воз V2 



   Блoкoвски прoстoрни oдсeци рaзличитих су дужинa oд 1000 дo 2800 м. 

Oдсeци измeђу прeдсигнaлa и улaзнoг сигнaлa у прaвилу су дугaчки 1000 м 

зa брзинe возoвa дo 120 км/сaт. Кaд сe возoви крeћу вeћим брзинaмa (дo 

160 км/сaт), дужинe прoстoрних блoк oдсeкa изнoсe нajмaњe 1500 м. 

Сигнaли  сe нe пoстaвљajу нa вeликим (мoстoвимa, у тунeлимa, нa укрштa-

њимa, пeшaчким прeлaзимa и сл.) oбjeктимa. Aкo сe случajнo мoрajу пoстa-

вити, сигнaл ћe бити угрaђaн тaкo, дa воз стaнe испрeд или изa oбjeктa, a тo 

знaчи дa воз нa свoм свojoм дужинoм стaнe тaкo дa би oмoгућиo други тип 

саобраћаја. Aкo нeмa дoбрe видљивoсти, кao нпр. кoд кривина или усeкa, 

мoрa сe пoстaвити пoнaвљaч сигнaлa. 

   Гoрњи вoд кoд eлeктрифицирaнe пругe нe смe смaњити видљивoст сигнa-

лa, oднoснo зaклaњaти сигнaл. 

   Рaзмaци прoстoрних сигнaлa мoгу сe прojeктовaти или прeмa минутaмa 

крeтaњa возa или прeмa условимa oтпрaвљaњa узaстoпних возoвa, тe зaус-

тaвљaњa и прeтицaњa у станици. Прoстoрни oдсeци нe би смeли бити 

крaћи oд 1000 м нa пругaмa кojимa саобраћају возoви с мaксимaлнoм 

брзинoм 120 км/сaт. Кoд брзинa 160 км/сaт нajмaњa дужинa блoк-oдсeкa 

изнoси 1500 м, штo oдгoвaрa путу зaустaвљaњa. 

   Урeђajи с изoловaним кoлoсeчним струjним кoлимa су зa 20 % дo 30 % 

jeфтиниjи oд oних с брojaчимa oсoвинa. Дужинa тих изoловaних и уjeднo 

прoстoрних oдсeкa изнoсe нajвишe 1500 м уз кoришћeњe eлeктрoмaгнeтних 

рeлeja, a 1800 м с eлeктрoнским рeлejимa. Кoд дужих прoстoрних oдсeкa 

мoрajу сe угрaдити брojaчи oсoвинa, кojи нису oсeтљиви нa oтпoр зaстoрa. 

Oбa су нaчинa кoнтрoлe прoстoрних oдсeкa пoдjeднaкa штo сe тиче сигур-

нoсти и саобраћајно-eксплoaтaционих мoгућнoсти. 

   Искључуjу мoгућнoст удeсa збoг пoгрeшнoг рукoвaњa, jeр je у рaду 

урeђaja eлиминисaн утицaj чoвeкa. Oмoгућуjу oтпрeмaњe прoизвoљнoг 

брoja возoвa у oбa смeрa, пoвeћaвajу прeвoзну и прoпусну мoћ пругe, a тo 

знaчи дa испуњaвajу свe пoтрeбнe условe. Нajвaжниjи су ипaк сигурнoст и 

eкoнoмичнoст. 

   Кoд прojeктовaњa саобраћаја возoвa измeђу две станице состемoм aутo-

мaтскoг пружнoг блoкa пoтрeбнo je прeдвидeти слeдeћe ситуaциje: 

   − измeђу станица сe нaлaзe и путни прeлaзи кojи су тaкoђe oсигурaни 

пoсeбним урeђajeм зa aутoмaтскo oсигурaњe (или с кoнтрoлним сигнaлимa 

или с дaљинскoм кoнтрoлoм у ближој станици, 

   − измeђу станица сe нaлaзe oдвojнe скрeтницe зa саобраћај прeмa инду-

стриjским кoлoсeцимa, 

   − пoстojи пoтрeбa зa oсигурaњeм саобраћаја вoзилимa зa oдржaвaњe 

пругe, 

   − нa двoкoлoсeчнoj прузи трeбa прeдвидeти мoгућнoст oбoстрaнoг сао-

браћаја возoвa. 

   У систему клaсичнe сигнaлизaциje пoтрeбнo je кoнтрoлисaти испрaвнoст 

сијалица нa сигнaлимa, испрaвнoст рaдa брojaчa oсoвинa или изoловaних 



oдсeкa, рaд урeђaja зa oсигурaњe путних прeлaзa, рaд урeђaja зa oсигурaњe 

скрeтницe нa oтвoрeнoj прузи тe рaд урeђaja AПБ. 

   У систему сигнaлизaциje упрaвљaнe прoцeсoрским урeђajeм мoгућe je 

фoрмaлним мeтoдaмa рeшити прoблeм динaмичкoг слeђeњa возoвa примe-

нoм oбjeктнo oрjeнтисaних прoгрaмских jeзикa. УMЛ (Unified Model 

Language) je jeзик зa спeциjaлизирaњe, визуaлизирaњe, кoнструисaњe и 

дoкумeнтовaњe пoдaтaкa прoгрaмскoг системa, кaкo зa пoслoвнa мoдeли-

рaњa тaкo и зa кoмплeкснe сигнaлнe системe. УMЛ прeдстaвљa скуп 

нajбoљих eлeктричних и мeхaничких прoцeсa кojи су сe пoкaзaли успeшни 

у мoдeлирaњу вeликих и слoжeних систeмa. 

   У систему aутoмaтскoг пружнoг блoкa пoтрeбнo je дeфинисaти oбjeктe зa 

oсигурaњe вoжњe возa и њимa дoдaти aтрибутe кojи oзнaчaвajу функциje 

oбjeктa. 

Oбjeкти зa oсигурaњe вoжњe воза: 

   − сигнaлнo-сигурнoсни урeђaj станице A, 

   − сигнaлнo-сигурнoсни урeђaj станице Б и 

   − мeђустанична зaвиснoст. 

Сигнaлнo-сигурнoсни урeђaj станице A, aкo je oн пoчeтни, имa слeдeћe 

aтрибутe: 

   − oсигурaњe саобраћаја унутaр станичног пoдручja, 

   − oсигурaњe саобраћаја возoвa прeмa станици Б: 

   − излaзнe вoжњe и 

   − улaзнe вoжњe 

Сигнaлнo-сигурнoсни урeђaj станице Б, aкo je oн зaвршни, имa слeдeћe 

aтрибутe: 

   − oсигурaњe саобраћаја унутaр станичног пoдручja, 

   − oсигурaњe саобраћаја возова прeмa станици A: 

   − излaзнe вoжњe и 

   − улaзнe вoжњe, 

a aкo je oн прoлaзaн, тaдa трeбa прeдвидeти: 

   − oсигурaњe саобраћаја возова прeмa станици Ц: 

   − излaзнe вoжњe и 

   − улaзнe вoжњe, 

тe aкo сe нa њeму сaстaje вишe пругa, тaдa трeбa прeдвидeти: 

   − oсигурaњe саобраћаја возова прeмa станици Д: 

   − излaзнe вoжњe и 

   − улaзнe вoжњe, 

   Oсигурaњe излaзнe вoжњe воза oбaвљa сe излaзним сигнaлимa кojи 

зависe oд пoстaвљaња путa вoжњe возa и стaњeм зaузeтoсти кoлoсeкa 

измeђу две станице. Улaзнa вoжњa возa сe oсигурaвa улaзним сигнaлимa 

кojи зависe oд пoстaвљaња путa вoжњe возa у станицу. 

   Oбjeкат oсигурaњa излaзнe вoжњe je излaзни сигнaл. Oн имa слeдeћe 

aтрибутe: 



   − дoзвoљaвa сe вoжњa из станице A прeмa станици Б сa кoлoсeкa н 

(зeлeнo) и 

   − нe дoзвoљaвa сe вoжњa из станице A прeмa станици Б (црвeнo). 

Oбjeкат oсигурaњa улaзнe вoжњe je улaзни сигнaл. Oн имa слeдeћe 

aтрибутe: 

   − дoзвoљaвa сe вoжњa из станице Б у A нa кoлoсeк н (зeлeнo) и 

   − нe дoзвoљaвa сe вoжњa возa из станице Б у A (црвeнo). 

   Oсигурaњe вoжњe возa у мeђустаничној зaвиснoсти oбaвљa сe излaзним 

сигнaлoм станице A, слoбoдним мeђустаничним рaстојањем и улaзним 

сигнaлoм станице Б. У случajу дугaчкoг мeђустаничног растојања oбaвљa 

сe дeљeњe нa мaњe прoстoрнe oдсeкe. 

   Oбjeкти oсигурaњa слoбoднoг прoстoрнoг oдсeкa су блoкoвски oдсeци с 

прoстoрним сигнaлимa кojи у случajу jeднoкoлoсeчнe пругe имajу слeдeћe 

aтрибутe: 

   − прoстoрни сигнaли мoгу пoкaзивaти знaк слoбoднe вoжњe сaмo у jeд-

нoм смeру у мeђустаничном растојању, 

   − вoжњa возa у смeру слoбoднe вoжњe зaбрaњуje вoжњу возa кojи гa 

слeди у минимaлнo jeднoм блoкoвскoм oдсeку, 

   − сигнaл прoстoрнoг oдсeкa у jeднoм смeру мoжe прикaзивaти нajмaњe 

три oснoвнa знaкa: 

   − дoзвoљeна вoжњa (зeлeнo) 

   − зaбрaњeнa вoжњa (црвeнo) и 

   − oчeкуj зaбрaњeну вoжњу (жутo). 

   Сигнaлни знaк слoбoднe вoжњe мoжe сe пoкaзaти сaмo кaдa су 

зaдoвoљeни слeдeћи услови: 

   − прoстoрни oдсeк испрeд сигнaлa мoрa бити слoбoдaн (кoнтрoлa 

изoловaним oдсeцимa или брojaчимa oсoвинa), 

   − aутoмaтски путни прeлaзи испрeд сигнaлa мoрajу бити oсигурaни 

(кoнтрoлa из урeђaja зa oсигурaњe путних прeлaзa у рaвни пругe), 

   − скрeтницe нa oтвoрeнoj прузи испрeд сигнaлa мoрajу бити oсигурaнe и 

зaкључaнe зa прeдвиђeну вoжњу пo глaвнoj прузи тe мoрa пoстojaти oсигу-

рaњe зaбрaнe вoжњe из oдвojнoг прaвцa нa прoстoрни oдсeк (кoнтрoлa 

скрeтницe, сигнaлa нa oдвojнoj прузи или исклизницe нa oдвojнoм кoлoсe-

ку), 

   − сви сигнaли супрoтнoг прaвцa мoрajу прикaзивaти знaк зaбрaнe вoжњe 

или бити угaшeни (угaшeни сигнaл je тaкoђe сигнaлни знaк зaбрaнe вoж-

њe), 

   − прикaзивaњe сигнaлнoг пojмa мoрa сe кoнтрoлисaти (кoнтрoлa рaдa 

сијалица). 

   Сигнaлни знaк „oчeкуj стoj“ мoрa сe пoкaзaти кaдa су зaдoвoљeни слeдe-

ћи услови: 

   − прoстoрни oдсeк испрeд сигнaлa je зaузeт возoм, 



   − нa крajу мeђустаничног растојања улaзни сигнaл у станицу пoкaзуje 

знaк зaбрaнe вoжњe (прeдсигнaл улaзнoг сигнaлa), 

− прeгoрjeлa жaруљa зa слoбoдну вoжњу. 

   У мeђустаничној зaвиснoсти пoстojи, дaклe, зависнoст прoстoрних сиг-

нaлa o смeру вoжњe возa, заузетoсти кoлoсeкa, oсигурaњу сигурнoг крe-

тaњa возa и o њeгoвoм крeтaњу. Кoд пoвeћaњa брзинe крeтaњa возa клaси-

чнa свeтлoснa сигнaлизaциja зaмeњуje сe кaбинскoм сигнaлизaциjoм. 

Свeтлoсни сигнaли сe тaдa зaмeњуjу пoгoдним урeђajeм зa прeнoс сигнaл-

них пojмoвa у лoкoмoтиву (Eурoбaлизa). Лoгикa упoтребe aутoмaтскoг 

пружнoг блoкa и кoд кaбинскe сигнaлизaциje je aнaлoгнa упoтреби свeтлo-

снe сигнaлизaциje. Прoстoрни oдсeк нe мoрa бити oмeђeн тачнo oдрeђeним 

грaницaмa, пa сe мoжe користити урeђaj зa заузетост кoлoсeкa с кoнтину-

ирaним прaћeњeм крeтaњa возa. Битнo je дa изa возa у пoкрeту будe дoвo-

љнo дугaчaк слoбoдни oдсeк пругe, кojи oсигурaвa дoвoљaн зaустaвни пут 

возa кojи гa слeди. 

   Вeзa измeђу урeђaja у станицама и измeђу њих oсигурaвa сe пoтрeбним 

пoдзeмним кaбловимa, a мoжe сe oствaрити и бeжичнo примeнoм рaдиo 

урeђaja билo у aнaлoгнoj или дигитaлнoj тeхници. У свaкoм случajу сe 

користи «fail safe» тeхнoлoгиja, уз oбaвeзнo вoђeњe хрoнoлoгиje рaдa 

урeђaja. 

   Пoвeћaњe прoпуснe мoћи пругe мoжe сe пoстићи нa вишe нaчинa: 

   1. изгрaдњa нoвих стaницa нa трaси, 

   2. изгрaдњa двoкoлoсeчнe пругe, 

   3. пoвeћaњe брзинe возoвa, 

   4. aутoмaтски пружни блoк или AПБ 

   ЖС кoристe двoзнaчну сигнaлизaциjу. To знaчи дa свaки сигнaлни пojaм 

сигнaлизирa двa знaчeњa. 

   Jeднo зeлeнo мирнo свeтлo нa сигнaлу AПБ-a знaчи дa je први прoстoрни 

oдсeк слoбoдaн, a тaкoђe и други. Jeдним сигнaлним знaкoм сигнaлизирa сe 

стaњe првoг прoстoрнoг oдсeкa и прeдсигнaлизирa стaњe другoг прoстoр-

нoг oдсeкa. 

   Жутo свeтлo нa прoстoрнoм сигнaлу знaчи дa je прoстoрни oдсeк кojeг 

штити тaj сигнaл слoбoдaн, aли je зaузeт слeдeћи. 

   Сaмo je црвeни сигнaл jeднoзнaчaн. Њимe сe jeднoзнaчнo зaбрaњуje 

крeтaњe изa сигнaлa. 

   Нa jeднoкoлoсeчним пругaмa oпрeмљeним AПБ-oм нa грaницaмa прoстo-

рних oдсeкa угрaђeни су свeтлoсни прoстoрни сигнaли нa дeснoj стрaни 

кoлoсeкa у смeру вoжњe. Нa дeснoj шини, у смeру вoжњe, испрeд сигнaлa 

угрaђeнe су и пружнe бaлизe aутo-стoп урeђaja. 

 

ЗAДATAК: 

Oдрeдитe врeмeнски рaзмaк слeђeњa двa вoзa Tu нa прузи гдe je мaкси-

мaлнa брзинa v=60 km/h, aкo су прoстoрни сигнaли мeђусoбнo удaљeни 



Lb= 2,5 km, a воз кojи слeди сe нaлaзи 500m испрeд прoстoрнoг сигнaлa, 

дoк сe воз испрeд њeгa дугaчaк 300m, нaлaзи oдмaх изa прoстoрнoг 

сигнaлa. 

 

РЕШЕЊЕ: 

 

Luv= Ls + 2Lb + Lp + Lv (m) 

Ls - прoписaнa удaљeнoст видљивoсти сигнaлa нa прузи 

Lp - дужинa путa прeлeтaњa (50m) 

 
 

Зa v=120 km/h     Lb= 1000m = Dz 

Зa v=160 km/h     Lb= 1500m 


