
Правилник о одржавању железничких возила

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 101/2015, 24/2016 и 36/2017.

1. Уводне одредбе

Предмет уређивања

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и рокови одржавања железничких возила и њихових делова значајних за безбедно

одвијање железничког саобраћаја, елементи досијеа о одржавању и управљање досијеом о одржавању.

Значење израза

Члан 2.
Поједини изрази, употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) ванредна оправка је скуп радова на железничком возилу који се обавља на поједином систему, уређају, склопу или делу

железничког возила на којем је током коришћења возила дошло до оштећења или квара или је у таквом техничком стању да би до
наредног периодичног прегледа могло доћи до оштећења или квара на железничком возилу;

2) ванредно одржавање железничког возила је скуп радова на железничком возилу који се обављају на системима, уређајима,
склоповима и деловима на којима је током коришћења возила дошло до оштећења или квара како би се железничко возило довело
у исправно стање; радови ванредног одржавања могу се обављати посебно или у склопу редовног одржавања;

3) одржавање железничког возила је скуп унапред планираних радова у склопу редовног одржавања као и непланираних радова
у склопу ванредног одржавања возила, који се обављају на возилу, његовим системима, уређајима, склоповима и деловима са
сврхом да током коришћења железничко возило задовољава техничке услове за безбедност железничког саобраћаја;

4) оштећење возила је оштећење појединачног или више различитих делова, склопова и уређаја уграђених на железничком
возилу настало због деформација изазваних сударом, исклизнућем, пожаром, неправилним маневрисањем, утоваром, истоваром,
вандализмом и сл.;

5 ) периодични преглед железничког возила је скуп радова на железничком возилу који се обављају после одређеног броја
пређених километара или истека одређеног временског периода употребе железничког возила, према утврђеном опису радова и
одговарајућем технолошком поступку ради провере општег стања возила, провере стања система, уређаја, склопова и делова,
замене или допуне мазива или другог потрошног материјала, као и отклањања недостатака на железничком возилу;

6) редовна оправка је скуп унапред планираних радова на железничком возилу који се обављају после пређеног граничног броја
километара или истека граничног временског периода употребе железничког возила којим се према утврђеном опису радова и
одговарајућем технолошком поступку обавља преглед и поправка делова и склопова на возилу или у специјализованој радионици,
поправља или замењује електрична, ваздушна или инсталација за проток флуида, после чега се железничко возило комплетира,
завршно испитује у месту и на пробној вожњи пре пуштања у железнички саобраћај;

7) редовно одржавање железничког возила је скуп унапред планираних радова на железничком возилу којим се према утврђеном
опису радова и одговарајућем технолошком поступку утврђује опште стање возила, обавља преглед система, уређаја, склопова и
делова и отклањају недостаци на железничком возилу, после чега се проверава исправност железничког возила;

8) сервисни преглед вучног возила је преглед вучног возила у циљу провере техничке исправности склопова и уређаја на вучном
возилу и отклањање неисправности у складу са упутствима о одржавању односног возила за ову врсту прегледа, а који се обавља
током рада возила између две вожње воза или маневарских вожњи.

Железничка возила

Члан 3.
Железничка возила, у смислу овог правилника, су:
1) вучна возила (локомотиве и моторни возови);
2) вучена возила (путничка кола и теретна кола);
3 ) возила за посебне намене (моторна пружна возила, локотрактори, моторна возила за испитивање, одржавање и контролу

железничких пруга и друга вучна и вучена возила).

Делови железничких возила значајни за безбедно одвијање железничког саобраћаја

Члан 4.
Делови железничких возила значајни за безбедно одвијање железничког саобраћаја, у смислу овог правилника, су:
1) кочни уређаји и њихови делови (кочнице);
2) осовински склоп;
3) вучна и одбојна опрема;
4) обртна постоља;
5) постоље возила;
6) елементи вешања и огибљења;
7) уређаји за осветљавање и сирене;
8) уређаји за контролу будности;
9) локомотивски део радио-диспечерског уређаја;
10) локомотивски део аутостоп уређаја;
11) брзиномерни и региструјући уређаји;
12) посуде под притиском;
13) уређај за аутоматско затварање врата моторних возова и путничких кола;
14) високонапонски електро уређаји и заштитно уземљење.

2. Одржавањe железничких возила
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а) Врсте одржавања

Члан 5.
Одржавање железничких возила може бити:
1) редовно одржавање, које се обавља периодично и унапред планира и обухвата:
(1) контролу,
(2) сервисне прегледе вучних возила,
(3) периодичне прегледе,
(4) редовне оправке,
(5) прање и чишћење,
(6) дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију;
2 ) ванредно одржавање, које се обавља ради отклањања кварова, недостатака, истрошења и загађења насталих у току

експлоатације возила, и обухвата:
(1) ванредне оправке мањег или већег обима,
(2) ванредно прање и чишћење,
(3) ванредну дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију.

б) Контрола железничких возила

Врсте контрола железничких возила

Члан 6.
Контрола железничких возила обухвата:
1) контролу исправности железничких возила у току експлоатације;
2) контролу квалитета извршених оправки;
3) вагање железничких возила;
4) пробне вожње железничких возила;
5) контролу железничких возила која су учествовала у несрећи или инциденту.

Контрола исправности железничког возила у току експлоатације

Члан 7.
Контрола железничких возила у току експлоатације обавља се пре почетка рада, током рада и по завршетку рада возила.
Контролу исправности железничких вучних возила у току експлоатације обавља особље вучног возила.
Контролу исправности железничких вучених возила у току експлоатације обављају возопратно особље и прегледачи кола.
Приликом контрола из ст. 1. до 3. овог члана врши се визуелна контрола стања делова, склопова, уређаја и опреме возила,

контрола снабдевености возила погонским и потрошним материјалом, пуштање у рад и функционална провера исправности рада
уређаја.

Контрола квалитета извршених оправки

Члан 8.
Представник радионице и представник лица задуженог за одржавање, на основу контроле у току оправке и завршног прегледа

железничког возила, утврђују да ли су оправке извршене квалитетно и у захтеваном обиму радова.

Вагање железничких возила

Члан 9.
Железничка возила се вагају у циљу утврђивања њихове укупне масе и распореда маса на поједине осовине, односно точкове

после извршене редовне или ванредне оправке, уколико су ти радови могли утицати на промену укупне масе или распоред маса на
возилу, као и после периодичних прегледа код којих је обимом радова то предвиђено.

Поступак вагања дат је у Прилогу 1 - Вагање железничких возила, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни
део.

Пробна вожња железничких возила

Члан 10.
После извршене редовне оправке железничких возила, ванредних оправки већег обима и периодичних прегледа код којих је

обимом радова то предвиђено, врши се пробна вожња железничких возила у циљу контроле појединих делова и уређаја на возилу,
као и понашања возила у вожњи ради утврђивања способности возила за обављање безбедног и уредног саобраћаја.

Поступак извршења пробне вожње дат је у Прилогу 2 - Пробне вожње железничких возила, који је одштампан уз овај правилник и
чини његов саставни део.

Контрола железничког возила које је учествовало у несрећи или инциденту

Члан 11.
Контрола железничког возила које је учествовало у несрећи или инциденту врши се на месту догађаја ради утврђивања да ли је

возило способно за вожњу на сопственим точковима до радионице где ће се извршити оправка возила.
Ако се контролом констатује да је возило способно за вожњу на сопственим точковима, железнички превозник и управљач

железничке инфраструктуре утврђују начин на који ће се извршити та вожња, а уколико се оцени да возило није способно за вожњу
на сопственим точковима, оно се превози до радионице комплетно или у деловима на другом железничком возилу.

Детаљним прегледом након несреће или инцидента, у овлашћеној радионици проверавају се склопови и делови за које се
претпоставља да су могли бити оштећени, а посебно:

1) обртна постоља;



2) осовински склопови;
3) постоља возила;
4) вешање и огибљење возила;
5) кочнице;
6) причвршћеност склопова и уређаја на њиховим местима (да није дошло до њиховог померања);
7) вучна и одбојна опрема возила.
Код дизел возила, осим провера из става 3. овог члана, потребно је проверити и коаксијалност међусобно повезаних главних

склопова.
После исклизнућа возила, осим провера из става 3. овог члана, проверава се и:
1) размак између унутрашњих чеоних површина точкова или обода пуних точкова исклизнулих осовинских склопова, у најмање

три тачке размештене на 1200 mm, у близини шина; ако се утврди да је измерени размак већи од размака прописаног SRPS EN
13260, као и у случају да се размак мерен у три тачке разликује више од 2 mm, потребно је заменити осовински склоп;

2) паралелност и дијагоналност осовинског склопа (унакрсна мера).
После налета возила брзином већом од 12 km/h, осим провера из става 3. овог члана, проверава се и:
1) висина одбојника;
2) ход одбојника;
3) закривљеност плоче одбојника;
4) стање чеоног носача оквира сандука возила.
У зависности од обима радова који су обављени на отклањању насталих оштећења, потребно је обавити пробну вожњу.

в) Сервисни прегледи вучних возила

Члан 12. 
Сервисни прегледи вучних возила обављају се на месту на којем је омогућен преглед вучног возила из канала и на којем је могућ

приступ на кров вучног возила.
У склопу сервисног прегледа вучних возила врши се:
1) визуелни преглед, провера исправности уређаја и допуна залиха погонског материјала;
2) преглед и провера возног построја, кочног система и других уређаја и склопова.
Рокови сервисних прегледа вучних возила утврђени су досијеом о одржавању.

г) Периодични преглед железничких возила

Врсте периодичних прегледа железничких возила

Члан 13.
Врсте периодичних прегледа и обим радова за сваку врсту периодичног прегледа железничког возила утврђени су досијеом о

одржавању.

Циклус и рокови периодичних прегледа железничких возила

Члан 14.
Циклус периодичних прегледа железничких возила је редослед вршења периодичних прегледа железничких возила.
Рок периодичног прегледа представља:
1) време које је железничко возило провело у експлоатацији, или
2) пређене километре железничког возила, или
3) часове рада железничког возила, уређаја и сл., између два периодична прегледа.
Циклуси и рокови периодичних прегледа утврђени су досијеом о одржавању.
Даном од којег започиње циклус и рокови периодичних прегледа железничког возила сматра се дан потписивања записника о

примопредаји новог железничког возила између произвођача и имаоца возила.
Даном од којег се рачуна рок за обављање следећег периодичног прегледа железничког возила сматра се дан потписивања

записника о примопредаји железничког возила између радионице и лица задуженог за одржавање, после извршеног претходног
периодичног прегледа.

Пријем возила после извршеног периодичног прегледа

Члан 15.
Приликом пријема железничког возила после извршеног периодичног прегледа потписују се листе периодичног прегледа од

стране представника лица задуженог за одржавање и представника радионице која је извршила периодични преглед.
Радионица предаје лицу задуженом за одржавање испуњене и оверене листе периодичних прегледа.

д) Редовне оправке железничких возила

Циклуси и рокови редовних оправки

Члан 16.
Циклус редовних оправки представља редослед вршења редовних оправки возила.
Рок редовних оправки утврђује се на основу:
1) времена које је железничко возило провело у експлоатацији, или
2) пређених километара железничког возила, или
3) часова рада возила, уређаја и сл., између две редовне оправке.
Циклуси, рокови и обим радова редовних оправки утврђени су досијеом о одржавању.
Даном од којег започиње циклус и рокови редовних оправки железничког возила сматра се дан потписивања записника о

примопредаји новог железничког возила између произвођача и имаоца возила.
Даном од којег се рачуна нови рок редовне оправке железничког возила сматра се дан потписивања записника о примопредаји



железничког возила између радионице и лица задуженог за одржавање, после извршене претходне редовне оправке.

Пријем возила после извршене редовне оправке

Члан 17.
Приликом пријема железничког возила после извршене редовне оправке саставља се записник о примопредаји, који потписују

представник лица задуженог за одржавање и представник радионице која је извршила оправку.
У записнику из става 1. овог члана наводе се сви извршени радови на железничком возилу.

ђ) Прање, чишћење, дезинфекција, дезинсекција и дератизација железничких возила

Члан 18.
Прањем и чишћењем врши се одстрањивање нечистоће са железничких возила споља и изнутра.
Дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом врши се уништавање бацила и бактерија, инсеката и пацова.

е) Ванредне оправке железничких возила

Врсте ванредних оправки

Члан 19.
Ванредне оправке могу бити:
1) мањег обима, при којима се возило не искључује из експлоатације;
2) већег обима, при којима се возило искључује из експлоатације.

3. Одржавање делова железничких возила значајних за безбедно одвијање железничког
саобраћаја

Одржавање кочних уређаја и њихових делова

Члан 20.
Начин и рокови одржавања кочних уређаја и њихових делова дати су у Прилогу 3 - Одржавање кочница железничких возила, који

је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање осовинских склопова

Члан 21.
Начин и рокови одржавања осовинских склопова дати су у Прилогу 4 - Одржавање осовинског склопа, који је одштампан уз овај

правилник и чини његов саставни део.

Одржавање вучне и одбојне опреме

Члан 22.
Начин и рокови одржавања вучне и одбојне опреме дати су у Прилогу 5 - Одржавање вучне и одбојне опреме, који је одштампан

уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање обртних постоља

Члан 23.
Начин и рокови одржавања обртних постоља дати су у Прилогу 6 - Одржавање обртних постоља, који је одштампан уз овај

правилник и чини његов саставни део.

Одржавање постоља железничких возила

Члан 24.
Начин и рокови одржавања постоља железничких возила дати су у Прилогу 7 - Одржавање постоља железничког возила, који је

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање елемената вешања и огибљења

Члан 25.
Начин и рокови одржавања елемената вешања и огибљења дати су у Прилогу 8 - Одржавање елемената вешања и огибљења,

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

Одржавање уређаја за осветљавање и сирена

Члан 26.
Начин и рокови одржавања уређаја за осветљавање и сирена дати су у Прилогу 9 - Одржавање уређаја за осветљавање и

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



Одржавање уређаја за контролу будности

Члан 27.
Начин и рокови одржавања уређаја за контролу будности дати су у Прилогу 10 - Одржавање уређаја за контролу будности, који је

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање локомотивског дела радио-диспечерског уређаја

Члан 28.
Начин и рокови одржавања локомотивског дела радио-диспечерског уређаја дати су у Прилогу 11 - Одржавање локомотивског

дела радио-диспечерског уређаја, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање локомотивског дела аутостоп уређаја

Члан 29.
Начин и рокови одржавања локомотивског дела аутостоп уређаја дати су у Прилогу 12 - Одржавање локомотивског дела аутостоп

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

Одржавање брзиномерних и региструјућих уређаја

Члан 30.
Начин и рокови одржавања брзиномерних и региструјућих уређаја дати су у Прилогу 13 - Одржавање брзиномерних и

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

Одржавање посуда под притиском

Члан 31.
Начин и рокови одржавања посуда под притиском дати су у Прилогу 14 - Одржавање посуда под притиском, који је одштампан уз

овај правилник и чини његов саставни део.

Одржавање уређаја за аутоматско затварање врата моторних возова и путничких кола

Члан 32.
Начин и рокови одржавања уређаја за аутоматско затварање врата моторних возова и путничких кола дати су у Прилогу 15 -

Одржавање уређаја за аутоматско затварање врата моторних возова и путничких кола, који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.

Одржавање високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења

Члан 33.
Начин и рокови одржавања високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења дати су у Прилогу 16 - Одржавање

високонапонских електро уређаја и заштитног уземљења, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

4. Досије о одржавању

Израда досијеа о одржавању

Члан 34.
Лице задужено за одржавање изрaђује и води дoсиje o oдржaвaњу за свако возило за које је задужено.
Изрaдa дoсиjea o oдржaвaњу зaснивa сe нa почетној техничкој дoкумeнтaциjи, коју израђује произвођач железничког возила и која

се прилаже уз захтев за издавање дозволе за коришћење железничког возила.
Имaлaц железничког возила доставља лицу задуженом за одржавање кoмплeтну и испрaвну тeхничку документацију из става 2.

овог члана.
С oбзирoм дa техничке спецификације о интероперабилности (у даљем тексту: ТСИ) нe oбухвaтaју свe тeхничкe кaрaктeристикe

возила, вeћ сaмo oнe кoje возило чинe усaглaшeним сa oснoвним зaхтeвимa, потребно је обезбедити све остале потребне тeхничкe
инфoрмaциje од прoизвoђaчa возила и његових делова.

Кoд постојећих вoзилa кoja нису усaглaшeнa сa TСИ или су дeлимичнo усaглaшeнa сa TСИ, као основ за израду досијеа о
одржавању служи сва расположива постојећа тeхничкa дoкумeнтaциja и подаци o oдржaвaњу возила.

Приликoм изрaдe дoсиjea o oдржaвaњу узимa се у oбзир мoдeл плaнирaних oпeрaциja возила, што oбухвaтa и циљeвe вeзaнe зa
пeрфoрмaнсe кoje зaхтeвajу кoрисници (жeлeзничкa прeдузeћa и имaoци), као што су расположивост и поузданост.

Елементи досијеа о одржавању

Члан 35.
Дoсиje o oдржaвaњу сaстojи сe oд слeдeћих eлeмeнтa:
1) опште техничке дoкумeнтaциjе, кoja обухвата:
(1) конструкционе цртeже и технички oпис возила и његoвих кoмпoнeнти,
(2) главне конструкционе и експлоатационе податке о возилу,
(3) списак прописа кojи сe oднoсe нa oдржaвaњe возила,
(4) шеме eлeктрo, пнeумaтских, хидрaуличних и контролно-управљачких система,
(5) дoдaтне систeме уграђене на возилу (oпис систeмa, укључуjући и oпис функциoнaлнoсти, спeцификaциjу интeрфejсa, oбрaду



пoдaтaкa и прoтoкoлe),
(6) дoкумeнтaциjу o саставним деловима свaкoг пojeдиначног вoзила кaкo би сe oмoгућилo прaћeњe тoкoм aктивнoсти oдржaвaњa;
2) дoкумeнтaциjе зa oбрaзлoжeњe кoнцeптa oдржaвaњa кojoм сe oбjaшњaвa кaкo сe дeфинишу, планирају и aжурирajу aктивнoсти

oдржaвaњa у циљу очувања карактеристика вoзилa у дoзвoљeним грaницaмa упoтрeбe тoкoм њихoвoг вeкa трajaњa и oбeзбeђивaњa
њихoвoг бeзбeднoг сaoбрaћaњa у склaду сa плaнирaним мoдeлoм oпeрaциja; дoкумeнтaциjа зa oбрaзлoжeњe кoнцeптa oдржaвaњa
даје улaзнe пoдaткe зa утврђивaњe рокова периодичних прегледа и редовних оправки возила, и сaстojи сe oд:

(1) прeтхoдних решења, нaчeлa и мeтoдa нa кojимa сe зaснивa кoнцeпт oдржaвaњa возила,
(2) огрaничeњa зa нoрмaлнo кoришћeњe возила (нпр. km/мeсeц, климaтскa oгрaничeњa, oдoбрeни типoви терета, итд.),
(3) меродавних података на којима се заснива концепт одржавања и њихово порекло (произвођачка документација, искуствене

вредности и сл.),
(4) тестирања, испитивања и прорачуна спроведених у циљу успостављања концепта одржавања,
(5) норматива утрошка радног времена, резервних делова и материјала по асортиману и количини;
3) дoкумeнтaциje кoja сaдржи oпис oдржaвaњa и нaчин извршења oдржaвaњa и обухвата нарочито:
(1) хијерархију компоненти и њихов функционални опис; у хијерархији се приказом одређеног броја појединачних нивоа (склопови,

подсклопови, уређаји итд.) наводе сви делови који чине железничко возило, при чему је најнижи ниво у хијерархији резервни део
(заменљиви део),

(2) шематске дијаграме струјних кругова, дијаграме прикључака и ожичења,
(3) листу делова која садржи техничке и функционалне описе свих резервних (заменљивих) делова који су, у зависности од

стања, предвиђени за замену и који у случају електричног или механичког квара у одређеним околностима односно након оштећења
морају да се замене; чиниоци интероперабилности се посебно наводе, са упућивањем на њихову декларацију о усаглашености,

(4) граничне вредности за компоненте које се током експлоатације железничког возила не смеју прекорачити, уз могуће навођење
ограничења у експлоатацији у oтeжaнoм нaчину рaдa (кaдa сe дoстигнe грaничнa врeднoст),

(5) списак других законских обавеза којима компоненте или подсистеми железничког возила евентуално подлежу,
(6) план одржавања који садржи:
- цртеже и упутства за правилну монтажу/демонтажу делова који се замењују,
- упутства за поправку појединих склопова, уређаја и опреме возила,
- критеријуме и рокове за одржавање,
- провере и тестове, посебно оних делова који су релевантни за безбедност, где спадају и визуелне контроле и испитивања без

разарања (нпр. уочавање недостатака који могу да угрозе безбедност),
- потребне алате и материјале за извршење радова на одржавању,
- потребан потрошни материјал,
- мере заштите на раду и противпожарне заштите и списак опреме за личну заштиту,
- тестове и поступке које треба предузети након сваког одржавања пре повратка железничког возила у експлоатацију,
(7) упутства за откривање грешака и решавање проблема у функционисању система или средства за решавање свих

предвидљивих ситуација, што обухвата функционалне и шематске дијаграме система или системе за откривање грешака на бази
информационих технологија.

Управљање досијеом о одржавању

Члан 36.
Досије о одржавању железничког возила ажурира се током читавог века трајања железничког возила, што обухвата:
1) прикупљање и унос у досије информација везаних за:
(1) врсту и обим планираних активности железничког возила,
(2) врсту и обим стварно реализованих активности железничког возила,
(3) стварно реализоване радове на одржавању железничког возила;
2 ) предлагање измена у систему одржавања железничког возила, укључујући и рокове за одржавање, узимајући у обзир

резултате оцене и процене ризика и спровођење прихваћених измена у досијеу о одржавању.
При ажурирању досијеа о одржавању узимају се у обзир:
1) граничне вредности које треба очувати у циљу обезбеђења интероперабилности возила, а које су наведене у почетној техничкој

документацији и свакој евентуалној измени те документације;
2) информације о експлоатацији возила, као што су:
(1) понашање возила у току експлоатације,
(2) врста и обим коришћења (равничарске или брдске пруге, дуги правци или пуно кривина, у директним возовима или са

успутним ранжирањем, и сл.),
(3) вожње у товареном или празном стању,
(4) пређена километража и време путовања,
(5) несреће, инциденти и дефекти у току експлоатације,
(6) резултати свакодневних техничко-колских прегледа које спроводе железнички превозници,
(7) услови природне средине (планине, климатски услови, присуство прашине, песка и соли у ваздуху, и др.);
3) евиденције о извршеном одржавању, контролама и анализама повратних информација о возилу;
4) технолошка истраживања, с обзиром на радни век возила (40-50 година), која обухватају:
(1) понашање различитих компоненти возила,
(2) развој технологије и његов утицај на:
- материјале,
- опрему,
- резервне делове,
- алате и инструменте,
- информационе технологије,
- методе рада и управљања,
(3) расположивост материјала, опреме и резервних делова, који временом застаревају или се више не производе, па је потребно

благовремено пронаћи адекватну замену;
5) измене прописа у области железнице, заштите природне средине, здравља и безбедности на раду, безбедности компонената, и

др.;
6 ) циљеви које постављају корисници (железничка предузећа, управљачи инфраструктуре и имаоци возила) у погледу

поузданости, расположивости и безбедности возила.
Досије о одржавању, у току целог радног века железничког возила, мора бити усклађен са спецификацијама везаним за основне

параметре интероперабилности наведеним у меродавним техничким прописима и усаглашен са условима наведеним у дозволи за
коришћење железничког возила, декларацијом о усаглашености, декларацијом о верификацији и техничком документацијом.

5. Завршне одредбе



Престанак важења прописа

Члан 37.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе:
1) Правилник о одржавању железничких возила ("Службени гласник Заједнице ЈЖ", бр. 2/84, 2/88, 7/88 и 13/88);
2) Упутство за вагање железничких возила ("Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 8/83);
3) Упутство за пробну вожњу железничких возила после извршене оправке ("Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 8/83);
4) Упутство за вршење контролних прегледа теретних кола на ЈЖ ("Службени гласник Заједнице ЈЖ", бр. 4/80 и 10/82);
5) Упутство за одржавање кочница железничких возила ("Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 3/01);
6 ) Упутство за уградњу, испитивање, пуштање у погон и одржавање локомотивског дела ауто-стоп уређаја I 60 ("Службени

гласник Заједнице ЈЖ", бр. 2/75 и 7/78).

Ступање на снагу

Члан 38.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
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При лог 2

Проб не во жње же ле знич ких во зи ла

1. Проб не во жње же ле знич ких во зи ла вр ше се:
1) по сле ре дов них опра ва ка;
2) по сле ван ред них опра ва ка; 
3) по сле пе ри о дич них пре гле да;
4) по сле об но ве или уна пре ђе ња.
2. Под проб ном во жњом же ле знич ког во зи ла под ра зу ме ва 

се ис пи ти ва ње во зи ла у то ку во жње са оп те ре ће њем на отво ре ној 
пру зи под тач но од ре ђе ним усло ви ма, а у ци љу утвр ђи ва ња спо-
соб но сти во зи ла за оба вља ње без бед ног и уред ног са о бра ћа ја.

3. За вре ме проб не во жње во зи ла и по сле оба вље не проб не во-
жње пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње и пред став ник ра-
ди о ни це вр ше кон тро лу по је ди них де ло ва и уре ђа ја во зи ла, про ве ру 
њи хо вог функ ци о ни са ња и по на ша ња во зи ла као це ли не у во жњи.

Не до ста ци утвр ђе ни при ли ком проб не во жње за пи снич ки се 
кон ста ту ју и мо ра ју се от кло ни ти. Тек по што се сви уоче ни не до-
ста ци на проб ним во жња ма от кло не, вр ши се за пи снич ка при мо-
пре да ја опра вље ног во зи ла.

4. Уко ли ко се у то ку проб не во жње кон ста ту ју не ке не ис прав-
но сти на во зи лу ко је ути чу на без бед ност (коч ни ца, тр че ћи строј) 
или на глав не екс пло а та ци о не ка рак те ри сти ке во зи ла, проб на во-
жња се по на вља по сле от кла ња ња уоче не не ис прав но сти.

Од лу ку о пoнављању проб не во жње до но се до го вор но пред-
став ник ра ди о ни це и пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње, 
а у слу ча ју да се не по стиг не до го вор, од лу ку до но си пред став ник 
ли ца за ду же ног за одр жа ва ње.

5. Про грам ис пи ти ва ња и про ве ра при ли ком проб них во жњи 
де фи ни са ни су по себ но за сва ку се ри ју во зи ла до ку мен та ци јом за 
одр жа ва ње.

6. Проб не во жње за ка зу је пред став ник ли ца за ду же ног за 
одр жа ва ње. За ка зи ва ње се вр ши у пи са ној фор ми (те ле гра мом), а 
на осно ву пи са ног зах те ва ра ди о ни це ко ја је из вр ши ла оправ ку.

Пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње обез бе ђу је сву 
по треб ну до ку мен та ци ју за за ка зи ва ње проб не во жње же ле знич-
ких во зи ла по сле из вр ше не оправ ке.

7. Проб не во жње же ле знич ких во зи ла оба вља ју се ис кљу чи-
во по да ну ка ко би се у ус пут ним и у обрт ној ста ни ци мо гао при 
днев ној све тло сти из вр ши ти пре глед во зи ла и за па зи ли евен ту ал-
ни не до ста ци.

Проб на во жња мо ра да има обез бе ђе ну тра су во за и од го ва ра-
ју ћи при о ри тет у во жњи (са о бра ћа ју) ра ди мо гућ но сти оства ри ва-
ња од го ва ра ју ћих про ве ра во зи ла.

На проб ној во жњи ко ор ди на тор свих по сло ва је пред став ник 
ли ца за ду же ног за одр жа ва ње, ко ји за вре ме тра ја ња проб не во-
жње оба вља по треб но ко му ни ци ра ње са слу жба ма упра вља ча же-
ле знич ке ин фра струк ту ре.

8. Проб не во жње ло ко мо ти ва вр ше се у оба сме ра во жње са 
оп те ре ће њем и без оп те ре ће ња.

9. Проб на во жња ло ко мо ти ва без оп те ре ће ња оба вља се и у 
слу ча ју ка да је из вр ше на за ме на јед ног обрт ног по сто ља, јед не 
осо ви не, точ ко ва, бан да жа или јед ног вуч ног елек тро мо то ра.

Код пар них ло ко мо ти ва са по себ ним тен де ром вр ши се проб-
на во жња без оп те ре ће ња и по сле за ме не осо ви не или на ли ва ња 
осо вин ског ле жи шта.

Проб на во жња ло ко мо ти ва без оп те ре ће ња оба вља се на од-
сто ја њу од нај ма ње 30 km у оба сме ра во жње.

10. Код проб не во жње без оп те ре ће ња ис пи ту је се спо соб-
ност ло ко мо ти ва за са о бра ћај нај ве ћом до пу ште ном бр зи ном на 
пру зи. Том при ли ком ис пи ту је се по на ша ње свих уре ђа ја на ло ко-
мо ти ви и утвр ђу ју евен ту ал ни не до ста ци.

Уоче ни не до ста ци и дру ге при мед бе на проб ној во жњи уно се 
се у за пи сник о проб ној во жњи, ко ји пот пи су ју пред став ник ли ца 
за ду же ног за одр жа ва ње и ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни це ко-
ја је из вр ши ла оправ ку.

На проб ној во жњи без оп те ре ће ња уче ству ју:
1) пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње; 
2) ор ган тех нич ке кон тро ле и по по тре би од го ва ра ју ћи тех-

нич ки струч ња ци ра ди о ни це;
3) ло ко мо тив ско осо бље.
11. Проб на во жња са оп те ре ће њем оба вља се на од сто ја њу од 

нај ма ње 50 km.

Код проб не во жње са оп те ре ће њем вр ши се из бор оп те ре ће-
ња у за ви сно сти од про фи ла пру ге на ко јој се вр ши ис пи ти ва ње, а 
пре ма та бли ци оп те ре ће ња ло ко мо ти ве, ка ко би се у то ку проб не 
во жње мо гла по сти ћи од го ва ра ју ћа бр зи на ло ко мо ти ве.

При ли ком проб не во жње про ве ра ва се рад ло ко мо ти ве под 
пу ним оп те ре ће њем и раз ли чи тим бр зи на ма од нај ма ње до нај ве ће 
до пу ште не бр зи не, а ра ди ис пи ти ва ња спо соб но сти ло ко мо ти ве да 
оба ви од ре ђе ни рад си гур но и без бед но, тј. про ве ре ра да опра вље-
них и но во у гра ђе них де ло ва скло по ва и уре ђа ја.

Не до ста ци и дру ге при мед бе уоче не на проб ној во жњи уно се 
се у за пи сник о проб ној во жњи, ко ји пот пи су ју пред став ник ли ца 
за ду же ног за одр жа ва ње и ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни це ко-
ја је из вр ши ла оправ ку.

12. На проб ној во жњи са оп те ре ће њем уче ству ју:
1) пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње; 
2) ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни це; 
3) ло ко мо тив ско осо бље;
4) од го ва ра ју ћи тех нич ки струч ња ци ра ди о ни це.
13. За ло ко мо ти ве ко је ра де ис кљу чи во на ма не ври проб на 

во жња мо же се за ме ни ти ма не вар ским ра дом у тра ја њу од 24 ча са.
14. За ка зи ва ње проб не во жње без оп те ре ће ња вр ши се нај ма-

ње шест ча со ва, а за ка зи ва ње проб не во жње са оп те ре ће њем вр ши 
се нај ма ње 24 ча са пре по чет ка про бе, уз прет ход но до би је ну са-
гла сност упра вља ча ин фра струк ту ре. 

Ли це за ду же но за одр жа ва ње 48 ча со ва пре по чет ка про бе 
пи сме ним пу тем (те ле гра мом) оба ве шта ва има о ца во зи ла ра ди 
упу ћи ва ња ло ко мо тив ског осо бља.

15. Проб не во жње мо тор них во зо ва вр ше се са мо без оп те ре-
ће ња, у оба сме ра во жње, на од сто ја њу од нај ма ње 50 km у јед ном 
сме ру. 

Код проб не во жње без оп те ре ће ња ис пи ту је се спо соб ност мо-
тор ног во за за са о бра ћај нај ве ћом до пу ште ном бр зи ном на пру зи. 
Том при ли ком ис пи ту је се по на ша ње свих уре ђа ја на мо тор ном во зу.

Не до ста ци и дру ге уоче не при мед бе на проб ној во жњи уно-
се се у за пи сник о проб ној во жњи мо тор ног во за, ко ји пот пи су ју 
пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње и ор ган тех нич ке кон-
тро ле ра ди о ни це ко ја је из вр ши ла оправ ку.

На проб ној во жњи мо тор ног во за уче ству ју:
1) пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње;
2) ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни це;
3) ма ши но во ђа мо тор ног во за;
4) од го ва ра ју ћи тех нич ки струч ња ци ра ди о ни це.
16. За ка зи ва ње проб не во жње мо тор ног во за вр ши се нај ма-

ње 24 ча са пре по чет ка проб не во жње, уз прет ход но до би је ну са-
гла сност упра вља ча ин фра струк ту ре.

Пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње 48 ча со ва пре по-
чет ка проб не во жње пи са ним пу тем (те ле гра мом) оба ве шта ва има-
о ца да упу ти ма ши но во ђу ко ји ће при су ство ва ти проб ној во жњи.

17. Проб не во жње пут нич ких ко ла оба вља ју се са мо без оп те-
ре ће ња, у оба сме ра во жње, на од сто ја њу од нај ма ње 50 km у јед ном 
сме ру. Код пут нич ких ко ла са ал тер на то ром мо же се оба ви ти проб-
на во жња са мо у јед ном сме ру на од сто ја њу од нај ма ње 100 km.

Проб на во жња код ко ла са кли зним осо вин ским ле жа је ви ма 
оба вља се и у слу ча ју ка да је из вр ше на за ме на јед ног осо вин ског 
скло па. 

18. Проб на во жња пут нич ких ко ла оба вља се у по себ но фор-
ми ра ним гар ни ту ра ма пут нич ких ко ла истог ти па и том при ли ком 
про ве ра ва се без бед ност ко ла за са о бра ћај (коч ни ца, мир но ћа хо да, 
оги бље ње, за гре ва ње осо вин ских ле жи шта, пра вил ност ра да те-
гље ни ка и од бој ни ка, за тва ра ње вра та и про зо ра и др.) и функ ци о-
ни са ње свих ин ста ла ци ја у ко ли ма.

Уоче ни не до ста ци и дру ге при мед бе на проб ној во жњи уно се 
се у за пи сник о проб ној во жњи ко ла, ко ји пот пи су ју пред став ник 
ли ца за ду же ног за одр жа ва ње и ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни-
це ко ја је из вр ши ла оправ ку.

При ли ком проб не во жње тре ба да се по стиг не нај ве ћа до пу-
ште на бр зи на на пру зи.

На проб ној во жњи пут нич ких ко ла уче ству ју:
1) ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни це;
2) пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње;
3) од го ва ра ју ћи тех нич ки струч ња ци ра ди о ни це.
19. За ка зи ва ње проб не во жње пут нич ких ко ла вр ши се нај-

ма ње 24 ча са пре по чет ка проб не во жње, уз прет ход но до би је ну 
са гла сност упра вља ча ин фра струк ту ре.



20. Проб не во жње те рет них ко ла по сле оба вље не оправ ке ни-
су оба ве зне.

Од лу ку о то ме да ли ће се вр ши ти проб на во жња те рет них ко-
ла до но си пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње. 

Под проб ном во жњом те рет них ко ла под ра зу ме ва се про ба у 
во зу и том при ли ком про ве ра ва се без бед ност ко ла за са о бра ћај 
(коч ни ца, мир но ћа хо да, оги бље ње, за гре ва ње осо вин ских ле жи-
шта, пра вил ност ра да те гље ни ка и од бој ни ка и др.).

Уоче ни не до ста ци и дру ге при мед бе на проб ној во жњи уно се 
се у за пи сник о проб ној во жњи ко ла, ко ји пот пи су ју пред став ник 
ли ца за ду же ног за одр жа ва ње и ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни-
це ко ја је из вр ши ла оправ ку.

При ли ком проб не во жње тре ба да се по стиг не нај ве ћа до зво-
ље на бр зи на ко ла у слу жби и ако кон струк ци ја ко ла до зво ља ва, 
нај ве ћа до пу ште на бр зи на на пру зи.

На проб ној во жњи те рет них ко ла уче ству ју:
1) ор ган тех нич ке кон тро ле ра ди о ни це и по по тре би од го ва-

ра ју ћи тех нич ки струч ња ци ра ди о ни це; 
2) пред став ник ли ца за ду же ног за одр жа ва ње.
За ка зи ва ње проб не во жње те рет них ко ла вр ши се нај ма ње 24 

ча са пре по чет ка проб не во жње.
21. У до ку мен та ци ји за одр жа ва ње во зи ла за по себ не на ме-

не де фи ни са ни су усло ви оба вља ња проб них во жњи, уко ли ко је 
по треб но, за ви сно од на ме не и тех нич ких ка рак те ри сти ка во зи ла.

За во зи ла за по себ не на ме не ко ја има ју соп стве ни по гон, ва-
же од ред бе за проб не во жње вуч них во зи ла.

За во зи ла за по себ не на ме не ко ја не ма ју соп стве ни по гон ва-
же од ред бе за проб не во жње пут нич ких од но сно те рет них ко ла, у 
за ви сно сти од спе ци фич но сти на ме не и кон струк ци је во зи ла.

При лог 3 

Одр жа ва ње коч ни ца же ле знич ких во зи ла

1. Врстe oдржaвaњa кoчницa

Oдржaвaњe кoчницa мoжe би ти рeдoвнo и вaнрeднo. 
Рeдoвнo и вaнрeднo oдржaвaњe кoчницa нaзивa сe рeвизиja 

кoчницa. 
Рeдoвнe рeвизиje кoчницa пoклaпajу сe сa рeдoвним oдр-

жaвaњeм же ле знич ког вoзилa.
Рeвизиja кoчницa бр. 1 (у да љем тек сту: РК1) прeдстaвљa 

плaнскo прoвeрaвaњe испрaвнoсти кoчницe и oбухвaтa испити-
вaњe кoчницe же ле знич ког вoзилa и oдржaвaњe пojeдиних дeлoвa. 
Свa oш тeћeњa и нeдoстaци се oт клањају, a нeиспрaвни витaлни 
кoчни урeђajи зaмeњују испрaвним урeђajимa.

Рeвизиja кoчницa бр. 2 (у да љем тек сту: РК2) прeдстaвљa 
плaнскo прoвeрaвaњe испрaвнoсти и дoвoђeњe у испрaвнo стaњe 
кoчницe у рaдиoници. Сви oш тeћeни дeлoви и витaлни кoчни 
урeђajи зaмeњују се oпрaвљeним урeђajимa.

Рeвизиja кoчницe бр. 3 (у да љем тек сту: РК3) прeдстaвљa 
плaнскo прoвeрaвaњe испрaвнoсти и дoвoђeњe у испрaвнo стaњe 
кoчницe у рaдиoници, уз oбaвeзнo скидaњe свих урeђaja и дeлoвa 
сa же ле знич ког вoзилa. Витaлни кoчни урeђajи зaмeњују се 
oпрaвљeним урeђajимa.

Вaнрeднo oдржaвaњe кoчницa нaзивa сe рeвизиja кoчницa бр. 
0 (у да љем тек сту: РК0), a прeдстaвљa вaнплaнскo прoвeрaвaњe 
испрaвнoсти кoчницe же ле знич ког вoзилa кoje je из билo кojeг 
рaзлoгa искључeнo из сaoбрaћaja и упућeнo нa oпрaвку и прoвeру 
спoсoбнoсти зa бeз бeдaн сaoбрaћaj. Свe нeиспрaвнoсти кoчницe сe 
oт клањају, a oпрaвљeни или угрaђeни урeђajи мoрajу би ти испитaни. 
РК0 мoжe сe вр ши ти у рaдиoници, дeпoу или тeхничкoj стaници.

2. Рoкoви oдржaвaњa кoчницa

Рeвизиja кoчницa кoд вуч них вoзилa вр ши сe у слeдeћим 
рoкoвимa:

1) РК1 нa гoдишњeм нивoу у oквиру пeриoдичнoг прeглeдa; 
2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe;
3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe.
Рeвизиja кoчницa кoд вучeних вoзилa вр ши сe у слeдeћим 

рoкoвимa:
1) код пут нич ких кoлa зa брзинe дo 200 km/h, 4-oсoвинских 

пут нич ких кoлa зa мeђунaрoдни сaoбрaћaj и брзинe дo 120 km/h, 

свих 4-oсoвинских пут нич ких кoлa зa унутрaшњи сaoбрaћaj, мер-
них кoлa зa испитивaњe пру ге и мер них ко ла за ис пи ти ва ње кон-
такт не мре же:

(1) РК1 нa гoдишњeм нивoу у oквиру пeриoдичнoг прeглeдa, 
(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe; 
2) код 2-oсoвинских пут нич ких кoлa:
(1) РК1 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe; 
3) код тeрeтних кoлa рeжимa SS (120 km/h) и тeрeтних кoлa 

рeжимa S (100 km/h) са рoкoм измeђу двe oпрaвкe 36 мeсeци:
(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa и у oквиру рeдoвнe 

oпрaвкe, 
(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe; 
4) код тeрeтних кoлa са рoкoм измeђу двe oпрaвкe од 48 

мeсeци:
(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa, 
(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(4) кoд те рет них ко ла кoд кojих ниje прeдвиђeн кoнтрoлни 

прeглeд (бeз oб зирa нa дoзвoљeнe брзинe), РК1 се оба вља прили-
кoм упућивaњa нa вaнплaнску oпрaвку, aкo je oд прeтхoднe плaн-
скe oпрaвкe прoтeклo вишe oд 24 мeсeцa;

5) код тeрeтних кoлa са рoкoм измeђу двe oпрaвкe од 60 
мeсeци и тeрeтних кoлa сa кли зним лeжajeвимa сa рoкoм измeђу 
двe oпрaвкe од 48 мeсeци:

(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa, 
(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(4) кoд те рет них кoлa кoд кojих ниje прeдвиђeн кoнтрoл-

ни прeглeд, РК1 се оба вља приликoм упућивaњa нa вaнплaнску 
oпрaвку aкo je oд прeтхoднe плaнскe oпрaвкe прoтeклo вишe oд 
30 мeсeци;

6) Teрeтнa кoлa сa кли зним лeжajeвимa сa рoкoм измeђу двe 
oпрaвкe 36 мeсeци:

(1) РК1 у oквиру кoнтрoлнoг прeглeдa и у oквиру рeдoвнe 
oпрaвкe, 

(2) РК2 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe, 
(3) РК3 у oквиру рeдoвнe oпрaвкe. 

3. Ви тал ни коч ни уре ђа ји и спeциjaлизoвaнe рaдиoницe

Витaлни кoчни урeђajи су кoчни урeђajи кojи збoг 
слoжeнoсти кoнструкциje и функциje зaхтeвajу пoсeбaн трeтмaн 
при oдржaвaњу у пoглeду стручнoсти oсoбљa, aлaтa, тeхнoлoш кoг 
пoступ кa и нaчинa испитивaњa. 

Урeђajе из ста ва 1. ове тач ке oпрaвљaју сaмo спeциjaлизoвaнe 
рaдиoницe.

За по пра вље не и ис пи та не коч не уре ђа је спе ци ја ли зо ва на ра-
ди о ни ца ис по ста вља од го ва ра ју ћу до ку мен та ци ју и ста вља на ис-
пи тан коч ни уре ђај нат пи сну пло чи цу на ко јој је на зна чен да тум 
ис пи ти ва ња и на зив спе ци ја ли зо ва не ра ди о ни це ко ја је оба ви ла 
ис пи ти ва ње, чи ме се га ран ту је ис прав ност уре ђа ја.

Приликoм пojeдиних рeвизиja кoчницe, витaлни кoч-
ни урeђajи плaнски или збoг свoje нeиспрaвнoсти мoрajу би ти 
зaмeњeни. Нa вoзилa сe угрaђуjу испрaвни урeђajи, a ски ну ти 
урeђajи сe упућуjу нa oпрaвку у спeциjaлизoвaну рaдиoницу.

4. Oбим рaдoвa у спeциjaлизoвaним рaдиoницaмa

У спeциjaлизoвaним рaдиoницaмa oпрaвљajу сe слeдeћи ви-
тaлни кoчни урeђajи:

1) кoчник aутoмaт скe и дирeк тнe кoчницe;
2) рaспoрeдник;
3) брзaч прaжњeњa глaвнoг вaзд ушнoг вoдa;
4) цeнтрaлни ис пу сни вeнтил кoчницe зa случaj oпaснoсти;
5) урeђajи прoтивклизнe зaш титe (oсoвински aк тивaтoр, ис-

пу сни eлeк трoвaзд ушни вeнтил и кoмaндни eлeк трoурeђaj);
6) урeђajи eлек тро пне у мат ске кoчницe (у да љем тек сту: Ер-

коч ни ца): елек тро-мaгнeтни вeнтили, ре гу ла то ри при ти ска, eлeк-
трични спojни eлeмeнти нa крajeвимa вoзилa, рeлejи и eлeмeнти зa 
испитивaњe стaњa кoчницe-пoкaзивaчи;



7) пне у мат ски де ло ви урeђajа буднoсти и ауто стоп урeђajа;
8) кoчни цилиндaр сa угрaђeним рeгулaтoрoм пoлужja;
9) мeрни вeнтил;
10) урeђajи зa aутoмaт скo кoнтинуaлнo кoчeњe;
11) блoк: цилиндaр, рeгулaтoр, пaпучa;
12) прeнoсaч притискa;
13) oсoвински рeгулaтoр двoстeпeнe кoчницe вeликe снaгe;
14) рeгулaтoр кoчнoг пoлужja;
15) упрaвљaчки сaндук Mg-кoчницe;
16) пне у мат ски па не ли, та бле или ком пакт но са чи са ви тал-

ним коч ним уре ђа ји ма у си сте му коч ни це.
Рoк рeдoвнe oпрaвкe витaлних кoчних урeђaja је осам гo-

динa, уз дoзвoљeнo oдступaњe дo јед не гoдинe.
Витaлни кoчни урeђajи стaриjeг типa (кojи сe вишe нe прoиз-

вoдe, кoд кojих je зaптивaњe мeтaл/мeтaл и зa кoje нe пoстoje 
рeзeрвни дeлoви: Hik, KK, K, W, Bd, Bo, Est3a, b, c, d) мoрajу сe 
зaмeнити урeђajимa сaврeмeнoг типa кojи имajу зaптивaњe мeтaл/
гумa и зa ко је пoстoje oригинaлни рeзeрвни дeлoви прoизвoђaчa 
или аде кват не за ме не.

5. Усклaдишт eњe и пoнoвнa испитивaњa кoчних урeђaja

Дoзвoљeни рoк усклaдишт eњa, рaчунajући oд мeсeцa и гo-
динe зaвршнoг испитивaњa, пa дo мeсeцa и гoдинe угрaдњe кoч-
нoг урeђaja нa вoзилo, нe смe прeћи 12 мeсeци зa витaлнe кoчнe 
урeђaje сaврeмeнoг типa.

Рок услaдишт eњa из ста ва 1. ове тач ке вaжи и зa вaзд ушнe 
рeзeрвoaрe.

Стaриjи типoви кoчних урeђaja, кojи су у мeђуврeмeну рeкoн-
струкциjoм дoбили нoвa кoнструкт ивнa и тeхнoлoш кa рeшeњa, у 
пoглeду рoкoвa усклaдишт eњa имajу трeтмaн сaврeмeних урeђaja.

Aкo су у питaњу витaлни кoчни урeђajи, кoчни ци лин-
дри или вaзд ушни рeзeрвoaри, пoд пoнoвним испитивaњeм или 
рeaтeстaциjoм пoдрaзумeвa сe:

1) рaстaвљaњe и визуeлни прeглeд дeлoвa;
2) зaмeнa дeлoвa пo пoтрeби и oсвeжaвaњe нoвим мaзивним 

срeдствoм, и
3) сaстaвљaњe урeђaja и испитивaњe прeмa мeрнoм ли сту зa 

нoви урeђaj.
Смeш тaj кoчних урeђaja у склaдишт у, кao и приликoм 

трaнспoртa, мoрa би ти тaкaв дa сe oнeмoгући прoдoр прaшинe 
или влaгe у унутрашњoст урeђaja или пoвршинскa oш тeћeњa. Сви 
oтвoри нa ис пу сним или при кључ ним мeстимa урeђaja зaш тићују 
се oдгoвaрajућим чeпoвимa.

Кoчничкe спojницe и другe црeвнe вeзe смeшт ају се нa хлaд-
нo и тaмнo мeстo.

Рeзeрвни дeлoви кojи сe кoристe у прoцeсу oпрaвкe мoрajу 
имaти тaквe смeшт ajнe услoвe (кутиje, држaчe  – пaлeтe и др.) кojи 
ћe их зaш титити oд нeчистoћe и oш тeћeњa.

Нeпрoписнo усклaдишт eни дeлoви и урeђajи нe смejу се 
угрaђивати нa вoзилo бeз пoнoвнoг испитивaњa oднoснo кoнтрoлe.

Зa трaнспoрт кoчних урeђaja кoристи се пoсeбнa aмбaлaжa 
пoгoднa зa смeшт aj урeђaja и њи хо вих дeлoвa.

6. Зaш титa кoчних урeђaja приликoм бojeњa вoзилa

Пoслe угрaдњe кoчних урeђaja нa вoзилo ниje дoзвoљeнo 
билo кaквo чишћeњe, прaњe или бojeњe вoзилa пoд притискoм - 
млaзoм бeз oдгoвaрajућe зaш титe урeђaja.

Прe нaнoшeњa бoje мoрajу сe пoкрити:
1) ис пу сни и oдушни oтвoри, нaтписи o испитивaњу урeђaja, 

мeрнe oзнaкe урeђaja и пoсeбни вaзд ушни дeлoви кoчницe;
2) кoчничкe спojницe;
3) нaтписнe плoчицe прoизвoђaчa рeзeрвoaрa;
4) испитнa и кoнтрoлнa мeстa;
5) гумeнe oблoгe и мaнжeтнe (мeрних вeнтилa, кoчних ци-

линдaрa и сл.);
6) врeтeнo ручнe кoчницe;
7) рeгулaтoр кoчнoг пoлужja сa припaдajућим дeлoвимa;
8) пoкaзивaчи „зaкoчeнo  – oт кoчeнo” и „прaзнo  – тoвaрeнo”;
9) нaтписнe плoчицe мeњaчa и oзнaкe прoизвoђaчa;
10) тaрни eлeмeнти и тaрнe пoвршинe дискoвa.
Пoслe нaнoшeњa бoje свa зaш тићeнa мeстa трeбa oт крити.

Свe нaтписe кoчницe нa вoзилу, нa тaблицaмa мeњaчa и oз-
нaкe прoизвoђaчa трeбa пoпрaвити и пo пoтрeби, прeмa дoкумeн-
тaциjи зa нaтписe дoтичнoг вoзилa, oбнoвити.

7. Вaзд ушни рeзeрвoaри

Вaзд ушни рeзeрвoaри сa кaрaк тeристикoм pr x V > 1000 (pr 
- bar, V - dm³) пoдлeжу испитивaњу oд стрaнe oвлaшћeних лицa 
прeмa прoписимa кojи вaжe зa судoвe пoд притискoм. 

Испитивaњa ва зду шних ре зер во а ра вршe сe приликoм РК2 и 
РК3. Дaтум испитивaњa ути ску је се нa плoчици рeзeрвoaрa.

Oстaли вaзд ушни рeзeрвoaри oдржaвajу сe у oквиру oдр-
жaвaњa кoчнe oпрeмe прeмa упут ству зa дoтичнo вoзилo.

8. Услoви зaмeнe и угрaдњe пojeдиних кoчних дeлoвa  
и урeђaja

Приликoм рeвизиje кoчницe у рaдиoници кoчни умeци сe за-
ме њу ју у слeдeћим случajeвимa:

1) aкo им je дeбљинa нa нajтaњeм мeсту дo 20 mm, oднoснo 
дo 30 mm за RIC  – кoлa, oднoснo 10 mm кoд вуч них вoзилa;

2) aкo je услeд нeпрaвилнoг трoшeњa рaзликa дeбљинe умeт-
кa ≥ 20 mm;

3) aкo je вршeнa oбрaдa или зaмeнa тoчкoвa, oбaвeзнa je 
угрaдњa нoвих умeтaкa, кao и у случajу нeпрaвилнoг трoшeњa 
умeт кa кao пoслeдицe нeпрaвилнoг нaлeгaњa; смaтрa сe дa кoч-
ни умeтaк нeпрaвилнo нaлeжe, тj. бoчнo стр чи извaн пoвршинe 
кoтрљaњa тoчкa, aкo њeгoвa спoљaшњa пoвршинa у зaкoчeнoм 
стaњу дoђe у рaвaн спoљaшњe чeoнe пoвршинe oбoдa тoчкa;

4) aкo je дeбљинa кoчнoг умeт кa диск кoчницe дo 6 mm.
Угрaдњa стaрих умeтaкa нa вoзилo, рaди искoришћeњa 

нeистрoшeних умeтaкa, дoзвoљeнa je сaмo нa вoзилимa чиja je бр-
зинa дo 100 km/h.

Приликoм зaмeнe и угрaдњe кoчничких спojницa глaвнoг и 
нaпojнoг вoдa мoрa сe вoдити рaчунa дa гумeнa црeвa дo слeдeћe 
рeвизиje нe бу ду стaриja oд 12 гoдинa, oднoснo дa сe угрaђуje 
гумeнo црeвo кoje ниje стaриje oд две гoдинe.

Прикључaк и спojнa глaвa глaвнoг вoдa бoje се црвeнoм 
бojoм, a прикључaк и спojнa глaвa нaпojнoг вoдa бoje сe бeлoм 
бojoм. Tрeбa oбрaтити пaжњу и нa oблик спojнe глaвe нaпojнoг 
вoдa и пoстojaњe рeљeфнoг крстa, чимe сe oвa спojнa глaвa рaзли-
куje oд спojнe глaвe нaпojнoг вoдa.

Зa вeзивaњe ручицe (слaвине) aк тивaтoрa кoчницe зa случaj 
oпaснoсти кoристи се кaнaп jaчинe 40 до 70 N. Ручнa силa aк-
тивирaњa нe смe би ти вeћa oд 170 N.

9. Кри те ри ју ми за оце ну ста ња коч них ди ско ва пут нич ких  
ко ла и вуч них во зи ла за бр зи не до 200 km/h

На ве де ни кри те ри ју ми при ме њу ју се код коч них ди ско ва 
са глав чи ном од че лич ног ли ва, коч ним пр сте ном од си вог ли ва 
и кла сич ним ра ди јал ним ре бри ма за хла ђе ње. Код дру гих ти по ва 
коч них ди ско ва мо гу се при ме њи ва ти у од го ва ра ју ћем сми слу.

Ни су до зво ље на сле де ћа оште ће ња:
1) це ле пу ко ти не (код во зи ла за бр зи не до 160 km/h до зво ље-

на је јед на пу ко ти на по ка на лу за хла ђе ње без огра ни че ња ду жи не, 
у јед ној од тар них по вр ши на; од на пр сли не до на пр сли не мо ра ју 
се на ла зи ти нај ма ње три нео ште ће на ка на ла за хла ђе ње);

2) сва ка на пр сли на, ако је а > b - 10 (mm);
3) ви ше од јед не на пр сли не, ако је а > b/2 (mm), по сва кој тар-

ној по вр ши ни;
4) ви ше од две на пр сли не, ако је а > b/3 (mm), по сва кој тар-

ној по вр ши ни;
5) на пр сли не а > b/3 (mm), ако се на ла зе у обе тар не по вр ши-

не, на спрам јед ног истог ка на ла за хла ђе ње;
6) на пр сли не а > b/3 (mm), чи је је од сто ја ње ма ње од 2 c (mm);
7) сва ка пу ко ти на у јед ном по љу по вр шин ских пу ко ти на са а 

> 0,8 b (mm);
8) сва ка пу ко ти на у глав чи ни;
9) ви ше од че ти ри пу ко ти не у ре бри ма за хла ђе ње;
10) две или ви ше уза стоп них пу ко ти на у ре бри ма за хла ђе ње;
11) оште ће ња, ла ба вост или тра го ви рђе на ве зи глав чи на  – 

коч ни пр стен;



12) жле бо ви ду бљи од 4 mm у тар ним по вр ши на ма или уду-
бље ње тар не по вр ши не ду бље од 4 mm;

13) пре ко ра че ње ми ни мал не де бљи не тар не по вр ши не на 
обо ду ди ска, тј. не по сто ја ње кру жних гра нич них ка на ла по обо ду 
ди ска;

14) од ло мље на ме ста на обод ним зо на ма тар них по вр ши на 
ако су пре ко 5 cm.

Сли ка 1: Вр сте и ди мен зи је оште ће ња коч них ди ско ва

 – Це ла пу ко ти на је пу ко ти на ко ја се про сти ре од уну тра шњег 
до спољ њег преч ни ка тар не по вр ши не, а про ди ре кроз ње ну де-
бљи ну;

 – На пр сли на је пу ко ти на ко ја по ла зи од уну тра шњег или спо ља-
шњег преч ни ка тар не по вр ши не, а про ди ре кроз це лу ње ну де бљи ну;

 – По вр шин ска пу ко ти на је уска пу ко ти на ко ја не про ди ре у 
ак си јал ном прав цу кроз тар ну по вр ши ну;

 – По ље по вр шин ских пу ко ти на је област на тар ној по вр ши ни 
са мно го по вр шин ских пу ко ти на;

 – Пу ко ти на у ре бру за хла ђе ње је пу ко ти на ко ја про ди ре кроз 
це лу де бљи ну ре бра;

 – Жле бо ви су ма ње или ви ше не пра вил но кон цен трич на, ка-
рак те ри стич на уду бље ња у тар ним по вр ши на ма.

10. Зaвршнo испитивaњe коч ни це

По сле оба вље них РК1, РК2 и РК3 вр ши сe зaвршнo испити-
вaњe кoчницe кoje сe сaстojи oд испитивaњa зaптивeнoсти и функ-
циoнaлнoсти кoчницe у мeсту.

Снимaњe диjaгрaмa рaдa кoчницe смaтрa сe кao финaлнo ис-
питивaњe кoчницe у мeсту, a снимљeни диjaгрaм je дoкaз o рeз-
ултaтимa испитивaњa кoчницe.

Укoликo сe пoслe oвoгa oбaвe нaкнaдни рaдoви нa кoчници, 
пoтрeбнo je пoнoвити зaвршнa испитивaњa.

11. Обим рaдoвa приликoм рeвизиje кoчницe РК1, РК2 и РК3 

Oбим рaдoвa приликoм рeвизиje кoчницe РК1, РК2 и РК3 кoд 
жeлeзничких вoзилa вр ши сe прeмa oбиму рaдoвa из упут ствa про-
из во ђа ча o oдржaвaњу вoзилa. 

Код свих же ле знич ких во зи ла са вaзд ушним рeзeрвoaрима сa 
кaрaк тeристикoм pr x V > 1000 приликoм билo кoje oд рeвизиja 
кoчницe вр ши се прoвeрa дaтумa пoслeдњeг испитивaњa.

Код же ле знич ких вoзилa кoja имajу мaнoмeтрe, приликoм 
билo кoje oд рeвизиja кoчницe, вр ши се прoвeрa рaдa мaнoметрa сa 
кoнтрoлним мaнoмeтрoм и, aкo сe пoкaжe рaзликa притискa вeћa 
oд 0,1 bar, вр ши се oбaвeзнa зaмeнa мaнoмeтрa. 

Код свих же ле знич ких во зи ла пре гле да ју се коч нич ке спој ни-
це и про ве ра ва ста рост гу ме них цре ва. Цре ва се за ме њу ју ако им 
до на ред не ре ви зи је ста рост пре ла зи 12 го ди на, од но сно угра ђу ју 
се опра вље не коч нич ке спој ни це код ко јих ста рост цре ва не пре ла-
зи 2 го ди не.

Гу ме ни ва зду шни во до ви (црев не ве зе) се пре гле да ју и про-
ве ра ва ју се оште ће ња и ста рост, а во до ви ко ји су оште ће ни или 
ста ри ји од 12 го ди на оба ве зно се за ме њу ју. 

Зап тив ни гу ме ни пр стен у спој ној гла ви се пре гле да и по по-
тре би за ме њу је.

Че о не сла ви не се пре гле да ју и ис пи ту ју у по гле ду ла ке по кре-
тљи во сти, зап ти ве но сти, функ ци о нал но сти у отво ре ном и за тво-
ре ном по ло жа ју и ако је по треб но, за ме њу ју се опра вље ним.

Код пojeдиних вр ста жeлeзничких вoзилa мо гу пoстojати 
спeцифичнoсти у oбиму рaдoвa приликoм рeвизиja кoчницe кaд су 
у питaњу витaлни кoчни урeђajи и зaвршнo испитивaњe кoчницe 
у мeсту. 

12. Рeвизиja кoчницe РК1 и РК2 вуч них вoзилa

Приликoм прeглeдa витaлних кoчних урeђaja у окви ру ре ви-
зи је коч ни це РК1 и РК2 прoвeрава се дaтум пoслeдњe рeвизиje нa 
нaтписнoj плoчици урeђaja. Aкo je дoзвoљeни рoк истeкao или ћe 
истeћи дo нaрeднe рeдoвнe рeвизиje, урeђaj се за ме њу је.

Oш тeћeни урeђajи се зaмeњују.
Нoсaчи вaзд ушних вeнтилa (рaспoрeдникa, кoчникa, 

прeнoсaчa притискa и сл.) се чи сте и прoдувaвају а пoкрeтни вeн-
тили пoдмaзују бeз рaстaвљaњa урeђaja.

13. Рeвизиja кoчницe РК3 вуч них вoзилa

У окви ру ре ви зи је коч ни це РК3 за ме њу ју се слeдeћи кoчни 
урeђajи и дeлoви:

1) кoчник aутoмaт скe и дирeк тнe кoчницe;
2) рaспoрeдник;
3) прeнoсaч притискa;
4) брзaч прaжњeњa глaвнoг вoдa;
5) мeњaч врстe кoчницe G –P;
6) бр зи рeгулaтoр притискa;
7) oт кoчни вeнтил;
8) пне у мат ски де ло ви урeђajа буднoсти и ауто стоп урeђajа;
9) рeлe-вeнтил;
10) мeњaч притискa, вeнтил срeдњeг притискa и вeнтил зa 

вaзд ушнo oгибљeњe кoд кoчницe зa aутoмaт скo кoчeњe тeрeтa;
11) рaскoчник кoчницe вeликe снaгe висoки/ни ски притисaк;
12) мeхaничкo-пнeумaт ски прoтивклизни урeђajи (укључивo 

ep ис пу сни вeнтил);
13) кaртицe eлeк трoнскe прoтивклизнe зaш титe;
14) гeнeрaтoр eлeк трoнскe прoтивклизнe зaш титe;
15) двoструкoпoврaтни вeнтил (измeђу aутoмaт скe и дирeк-

тнe кoчницe);
16) нeпoврaтни вeнтил измeђу кoмпрeсoрa и глaвнoг рeзeр-

вoaрa;
17) oстaли нeпoврaтни и двoструкo пoврaтни вeнтили;
18) eлeк трoвaзд ушни и ис пу сни вeнтили;
19) вeнтил сигурнoсти дирeк тнe кoчницe;
20) искључнe слaвинe;
21) вeнтили прeкидaча и рeгулaциoни урeђajи;
22) aк тивaтoри и цeнтрaлни ис пу сни вeнтил кoчницe зa 

случaj oпaснoсти пнeумaт скoг типa.

14. Ре ви зи ја коч ни це РК1 пут нич ких ко ла

Код уре ђа ја Mg-коч ни це тре ба:
1) про ве ри ти ста ње, чвр сто ћу ве за и ис тро ше ње коч них маг-

не та, оште ће ња и не до стат ке от кло ни ти или де ло ве за ме ни ти; гра-
ни ца ис тро ше ња чла на ка (гор ња иви ца за о бље ња пол ног на став-
ка) не сме се пре ко ра чи ти до на ред не РК;

2) са коч них маг не та од стра ни ти на леп ни це а до дат не по ду-
жне раз ма ке из ме ђу маг не тих по ло ва осло бо ди ти;



3) пре гле да ти ове ша ње, но са че и боч не од бој ни ке, од но сно 
уре ђај за цен три ра ње;

4) кли зна ме ста по крет них де ло ва под ма за ти;
5) про ве ри ти но са че коч них маг не та у по гле ду де фор ма ци ја и 

па ра лел ност у од но су на ко ло сек;
6) про ве ри ти да ли по сто је оште ће ња пне у мат ских де ло ва и 

не до стат ке от кло ни ти.

15. Ре ви зи ја коч ни це РК2 и РК3 пут нич ких ко ла

Код уре ђа ја Mg-коч ни це тре ба:
1) коч не маг не те и њи хо во ове ша ва ње ски ну ти, очи сти ти и 

ис пи та ти, оште ће не де ло ве опра ви ти, а ис тро ше не за ме ни ти; коч ни 
маг не ти мо гу се по но во при ме ни ти ако је до гра ни це ис тро ше ња 
(гор ња иви ца за о бље на пол ног на став ка) пре о ста ло нај ма ње 5 mm;

2) но са че маг не та про ве ри ти у по гле ду оште ће ња и де фор-
ма ци ја;

3) све уоче не не до стат ке от кло ни ти;
4) боч не од бој ни ке за ме ни ти;
5) ис пи та ти по де ше ност и кон такт не ве зе ре леа ми ни мал не 

стру је;
6) ка бло ве, при кључ ке и при кључ не ку ти је пре гле да ти у по-

гле ду спољ них оште ће ња, а си гур но сни ра ста вљач ис пи та ти и 
плом би ра ти;

7) ис пи та ти изо ла ци о ни от пор елек тро ин ста ла ци је чи ја вред-
ност од 1000 Ω/V се мо ра одр жа ти; ис пи ти ва ње се из во ди са ми ни-
мал ним на по ном;

8) при ли ком мон та же про ве ри ти по ло жај маг не та и ста ње но-
са ча и пре кон тро ли са ти по де ше ност боч них од бој ни ка.

Сле де ћи ви тал ни коч ни уре ђа ји се за ме њу ју:
1) рас по ред ни ци (укљу чи во и све но ве ти по ве ако им је од 

по след ње ре ви зи је про те кло ви ше од че ти ри го ди не);
2) бр за чи пра жње ња глав ног во да;
3) пре но са чи при ти ска;
4) рас коч ни ци ви со ки –ни ски при ти сак;
5) ме ха нич ко-пне у мат ски про тив кли зни уре ђа ји;
6) вен ти ли за сред њи при ти сак;
7) по ка зи вач ки уре ђа ји.
Сле де ћи уре ђа ји и де ло ви се ис пи ту ју и по по тре би за ме њу ју 

у окви ру РК2, а оба ве зно се за ме њу ју у окви ру РК3:
1) уре ђа ји за ауто мат ско ко че ње те ре та;
2) осо вин ски да вач и елек трон ска про тив кли зна на пра ва;
3) не по врат ни и дво стру ко по врат ни вен ти ли;
4) елек тро пне у мат ски вен ти ли, ис пу сни вен ти ли и при ти сни 

пре ки да чи;
5) уре ђа ји коч ни це за слу чај опа сно сти;
6) ва зду шне сла ви не (про точ не, укључ но-ис кључ не, ис пу-

сне).
Но са че рас по ред ни ка и дру гих вен ти ла тре ба пре гле да ти и 

очи сти ти.
Код же ле знич ких во зи ла код ко јих су ви тал ни коч ни уре ђа ји 

сме ште ни на коч ну та блу, ис пи ти ва ње уре ђа ја оба вља се у скло пу 
коч не та бле на ис пит ном сто лу. По по тре би тре ба из вр ши ти за ме-
ну или оправ ку уре ђа ја.

16. Ре ви зи ја коч ни це РК1 те рет них ко ла

Пре гле да ти да тум ре ви зи је рас по ред ни ка и из вр ши ти за ме ну 
ако је ис те као рок ре ви зи је.

17. Ре ви зи ја коч ни це РК2 и РК3 те рет них ко ла

Сле де ћи коч ни уре ђа ји за ме њу ју се опра вље ним:
1) вен тил сред њег при ти ска;
2) по ка зи вач ки уре ђај (пра зно –то ва ре но и за ко че но –от ко че но);
3) мер ни вен ти ли и ме њач при ти ска коч ни це за ауто мат ско 

ко че ње те ре та;
4) мер ни вен ти ли и ва зду шни вен ти ли за ауто мат ски ме њач 

си ле ко че ња;
5) не по врат ни вен тил.
При ли ком РК2 про точ не и ис кључ не сла ви не и не по врат ни 

вен ти ли не мо ра ју се ски да ти са во зи ла ако се пре гле дом не утвр де 
не ки не до ста ци. За ме на по је ди них еле ме на та и под ма зи ва ње мо же 
се из вр ши ти и на во зи лу. 

Но сач рас по ред ни ка мо ра се очи сти ти при ли ком за ме не рас-
по ред ни ка.

Сла ви на за слу чај опа сно сти мо ра би ти функ ци о нал но ис пи-
та на и до ве де на у ис прав но ста ње, а гу ме ни зап тив ни пр стен за-
ме њен.

18. Ре ви зи ја коч ни це РК1 во зи ла за по себ не на ме не

Про ве ри ти да тум ис пи ти ва ња коч ни ка ауто мат ске коч ни це.
Коч ник тре ба за ме ни ти опра вље ним ако је од ис пи ти ва ња 

про те кло ви ше од 24 ме се ца. Ко мо ре но са ча коч ни ка и рас по ред-
ни ка очи сти ти.

Коч ни ке са по ми цаљ ка ма под ма за ти.

19. Ре ви зи ја коч ни це РК2 и РК3 во зи ла за по себ не на ме не

Сле де ћи коч ни уре ђа ји и де ло ви за ме њу ју се опра вље ним:
1) коч ни ци ауто мат ске коч ни це;
2) коч ни ци ди рект не коч ни це;
3) пре но са чи при ти ска;
4) рас по ред ни ци; 
5) ре гу ла то ри при ти ска;
6) от коч ни вен ти ли;
7) ме ња чи вр сте коч ни це G-P;
8) ре ле-вен ти ли;
9) не по врат ни и дво стру ко-по врат ни вен ти ли;
10) елек тро маг нет ни и ис пу сни вен ти ли;
11) ре дук ци о ни вен ти ли;
12) вен ти ли си гур но сти ди рект не коч ни це;
13) ис кључ не сла ви не;
14) пре ки да чи и уре ђа ји за ре гу ла ци ју;
15) ис кључ не и про точ не сла ви не са ко ну сним и ку гла стим 

за тва ра чем.
Но са че рас по ред ни ка и дру гих вен ти ла очи сти ти и из вр ши ти 

за ме ну де ло ва про пи са них за тај уре ђај. 
Вен тил си гур но сти (или ре дук ци о ни вен тил) ди рект не коч-

ни це по де си ти на про пи са ни при ти сак и плом би ра ти.
Код коч ни це за слу чај опа сно сти:
1) ис пи та ти деј ство и от кло ни ти уоче не не до стат ке;
2) гу ме не зап тив не пр сте но ве за ме ни ти.
Код коч ни це са угра ђе ним ре гу ла то ром коч ног по луж ја:
1) про ве ри ти у по гле ду угра ђе ног ста ња, ре гу ла ци је и евен ту-

ал них оште ће ња;
2) ци лин дре за ме ни ти опра вље ним.

При лог 4

Одр жа ва ње осо вин ског скло па

1. При одр жа ва њу осо вин ских скло по ва по себ ну па жњу по-
све ти ти:

1) мо гу ћим про ме на ма об ли ка и са ста ва на осо вин ском скло пу;
2) ква ли те ту об ра де по вр ши на;
3) про пи са ним ме ра ма и до зво ље ним од сту па њи ма;
4) про пи са ној и ква ли тет ној мон та жи;
5) ста њу струк ту ре ма те ри ја ла;
6) про пи са ном ом ском от по ру;
7) упо тре би про пи са них и ква ли тет них ма зи ва за осо вин ске 

и ви се ће ле жа је ве;
8) ква ли те ту за мен ских де ло ва ко ји се угра ђу ју на осо вин ски 

склоп.
2. При одр жа ва њу осо вин ских скло по ва по што ва ти до зво ље-

не гра нич не вред но сти ис тро ше ња, а ако се утвр ди да је до стиг ну-
та гра нич на вред ност од ре ђе ног де ла, тај део осо вин ског скло па 
се по пра вља или за ме њу је но вим.

3. Ис прав ност осо вин ских скло по ва про ве ра ва се при кон-
тро ли ис прав но сти же ле знич ког во зи ла у то ку екс пло а та ци је и у 
скло пу ра до ва ре дов ног одр жа ва ња.

4. При кон тро ли ис прав но сти же ле знич ког во зи ла у то ку екс-
пло а та ци је ви зу ел но се про ве ра ва:

1) ис тро ше ност вен ца точ ка;
2) ис тро ше ност бан да жа точ ка;
3) ис тро ше ност по вр ши не ко тр ља ња и ње ног евен ту ал ног 

оште ће ња;
4) учвр шће ност бан да жа точ ка;



5) по сто ја ње евен ту ал них оште ће ња пло че точ ка, бан да жа 
точ ка и вен ца точ ка;

6) по сто ја ње евен ту ал них ме ста тер мич ког пре оп те ре ће ња 
точ ка.

5. Код пе ри о дич них пре гле да, осим на ве де ног у тач ки 4. овог 
при ло га, оба вља се и ме ре ње про фи ла.

6. Код свакe ре дов не оправ ке же ле знич ког во зи ла вр ши се де-
мон та жа осо вин ског скло па и оба вља ју сле де ћи ра до ви:

1) од стра њи ва ње не чи сто ћа, рђе и од ма шћи ва ње;
2) утвр ђи ва ње евен ту ал них оште ће ња на пло чи точ ка, бан да-

жу точ ка или вен цу точ ка;
3) пре глед осо вин ских ру ка ва ца за ко тр ља ју ће ле жа је ве и њи-

хо ва кон трол на ме ре ња;
4) пре глед учвр шће но сти точ ка на осо ви ни;
5) ме ре ње ом ског от по ра;
6) пре глед осо ви не ме то дом без ра за ра ња;
7) по пу ња ва ње мер них ли ста;
8) бо је ње осо вин ског скло па и на но ше ње про пи са них озна ка.
7. У скло пу одр жа ва ња осо вин ских скло по ва оба вља ју се 

пре гле ди без ра за ра ња ма те ри ја ла на угра ђе ним или де мон ти ра-
ним осо вин ским скло по ви ма.

8. Пре глед ме то дом без ра за ра ња оба вља се на:
1) осо ви ни;
2) мо но блок точ ку;
3) пло чи точ ка;
4) бан да жу точ ка.
Пре глед осо ви не ме то дом без ра за ра ња оба вља се код сва ке 

ре дов не оправ ке во зи ла, по по себ ном зах те ву ли ца за ду же ног за 
одр жа ва ње или по пре по ру ци про из во ђа ча.

Пре глед пло че точ ка ме то дом без ра за ра ња оба вља се кад се 
по сум ња да је то ком екс пло а та ци је до шло до по ја ве гре ша ка услед 
по ве ћа ња уну тра шњих на пре за ња, а због ме ха нич ких оште ће ња 
или пре гре ва ња ма те ри ја ла.

Пре глед бан да жа точ ка ме то дом без ра за ра ња оба вља се не-
по сред но пре ње го ве уград ње на пло чу точ ка и у слу ча је ви ма ка да 
се оправ да но сум ња да су на ста ла оште ће ња у екс пло а та ци ји.

Ако ис пи ти вач ме то дом без ра за ра ња по сум ња у ис прав ност по-
је ди ног де ла или осо вин ског скло па, оба вља се до дат но ис пи ти ва ње 
од стра не дру гог ис пи ти ва ча ра ди по твр де на ла за пр вог ис пи ти ва ча.

10. За по у здан рад сиг нал но-си гур но сних уре ђа ја и дру гих 
уре ђа ја за без бед ност же ле знич ког са о бра ћа ја, ом ски от пор осо-
вин ског скло па мо ра би ти у гра ни ца ма про пи са них вред но сти.

Ис пи ти ва ње ом ског от по ра осо вин ског скло па вр ши се ме ре-
њем елек трич ног от по ра из ме ђу бан да жа точ ка од но сно ве на ца точ-
ко ва, код нео п те ре ће ног же ле знич ког во зи ла при на по ну 1,8 до 2 V.

Из ме ре ни от пор осо вин ског скло па мо ра би ти ма њи од:
1) 0,01 Ω код но вих угра ђе них точ ко ва (код јед но дел них и 

дво дел них точ ко ва);
2) 0,05 Ω код ре дов не оправ ке осо вин ског скло па с точ ко ви ма 

с бан да жи ма;
3) 0,1 Ω код пе ри о дич них пре гле да осо вин ских скло по ва.
11. Код сва ког отва ра ња че о ног по клоп ца ку ћи шта осо вин-

ског ле жа ја, у скло пу ра до ва одр жа ва ња, вр ши се оси гу ра ње и 
озна ча ва ње по клоп ца на сле де ћи на чин:

1) оси гу ра ње свих при чвр сних ви ја ка по клоп ца од са мо о двр-
та ња;

2) плом би ра ње као оси гу ра ње од нео вла шће ног при сту па 
осо вин ском ле жа ју;

3) ути ску је се или на по себ ној пло чи ци ис ти че да тум зад ње 
оправ ке и иден ти фи ка ци о ни број овла шће не ра ди о ни це.

12. Ван ред но одр жа ва ње осо вин ског скло па оба вља се на кон 
сва ког оште ће ња осо вин ског скло па и ис кли зну ћа во зи ла, при че-
му се про ве ра ва има ли оште ће ња и је су ли ди мен зи је осо вин ског 
скло па у гра ни ца ма до пу ште них од сту па ња.

13. Код одр жа ва ња осо вин ских скло по ва и ње го вих де ло ва 
тре ба по што ва ти и од ред бе SRPS EN 13260, SRPS EN 13261, SRPS 
EN 13262, SRPS EN 13715, UIC 810-1, UIC 810-2 и UIC 812-1.

При лог 5

Одр жа ва ње вуч не и од бој не опре ме

1. У скло пу сер ви сних и пе ри о дич них пре гле да вуч не опре ме 
же ле знич ких во зи ла оба вља се ви зу ел ни пре глед, утвр ђу је по сто-
ја ње ме ха нич ких оште ће ња и под ма зи ва ње кли зних по вр ши на.

2. Код за вој них вуч них уре ђа ја на сва ком пе ри о дич ном пре-
гле ду ви зу ел но се про ве ра ва:

1) ста ње отво ра и вра та ку ке;
2) ис прав ност во ди ли це ку ке и опру ге с при па да ју ћим де ло-

ви ма;
3) ста ње за вој ног вра ти ла, стре ме на, ма ти це и ру чи це вра ти ла.
Ве ша ли ца, стре мен и за вој ни ви јак с ру чи цом за при те за ње 

за вој ног ква чи ла мо ра ју би ти ла ко по кре тљи ви. Че лич не во ди ли це 
и за вој ни ви јак с ма ти ца ма под ма зу ју се на сва ком пе ри о дич ном 
пре гле ду.

3. Код ауто мат ског вуч ног уре ђа ја на сва ком пе ри о дич ном 
пре гле ду оба вља се:

1) про ве ра и чи шће ње кон такт них по вр ши на;
2) про ве ра по кре тљи во сти и учвр шће но сти по је ди них еле ме-

на та;
3) ис пи ти ва ње по де ше но сти и евен ту ал не ис тро ше но сти;
4) пре глед зап тив ки и по по тре би за ме на зап тив ки ва зду шних 

во до ва;
5) про ве ра функ ци о нал но сти;
6) ан ти ко ро зив на за шти та;
7) кон тро ла хо да глав ног амор ти зе ра и опру ге вуч ног уре ђа ја;
8) про ве ра по кре тљи во сти и функ ци о нал но сти по лу ге за рас-

ква чи ва ње;
9) про ве ра ис прав но сти и под ма за но сти по моћ ног вуч ног 

уре ђа ја;
10) при пре ма за ко ри шће ње и одр жа ва ње у зим ским усло ви ма.
4. Нај ве ћи до зво ље ни раз мак при ква че њу из ме ђу че о них 

пло ча ква чи ла не сме би ти ве ћи од раз ма ка ко ју про пи су је про из-
во ђач.

5. На пе ри о дич ним пре гле ди ма же ле знич ког во зи ла про ве ра-
ва се ис прав ност по лу а у то мат ског вуч ног уре ђа ја, но си ве ли сна те 
опру ге, под ма за ност и по кре тљи вост еле ме на та и функ ци о нал-
ност вуч ног уре ђа ја.

6. За зор у свор ња ци ма по лу а у то мат ског (кру тог) вуч ног уре-
ђа ја не сме би ти ве ћи од то ле ран ци ја ко је про пи су је про из во ђач.

7. Ис прав ност и функ ци о нал ност по моћ ног вуч ног уре ђа ја, 
укљу чи во и про ве ру зап ти ве но сти спо ја ва зду шног во да с по лу-
спој ком, про ве ра ва се на пе ри о дич ним пре гле ди ма.

8. По моћ ни вуч ни уре ђај, кад ни је у упо тре би, мо ра се на ла-
зи ти на во зи лу, у за то пред ви ђе ном про сто ру.

9. На ре дов ној оправ ци вуч ног уре ђа ја, не за ви сно од вр сте и 
ти па, вуч ни уре ђај се ра ста вља, сви ис тро ше ни де ло ви по пра вља ју 
или за ме њу ју ис прав ним и оба вља се ком плет на ан ти ко ро зив на за-
шти та и за вр шно ис пи ти ва ње.

10. Вуч ни уре ђа ји, по себ не из ра де, угра ђе ни на во зи ли ма за 
по себ не на ме не одр жа ва ју се у скла ду са упут стви ма про из во ђа ча.

11. Ако се у то ку екс пло а та ци је же ле знич ког во зи ла при ме те 
не ис прав но сти или оште ће ња вуч ног уре ђа ја, спро во ди се ван ред-
но одр жа ва ње ра ди до во ђе ња вуч ног уре ђа ја у ис прав но и функ ци-
о нал но ста ње.

12. У скло пу ре дов ног одр жа ва ња од бој них уре ђа ја оба вља се:
1) про ве ра исто вр сно сти од бој ни ка на че лу во зи ла;
2) про ве ра учвр шће но сти од бој ни ка за че о ни но сач;
3) про ве ра хо да од бој ни ка;
4) про ве ра ви си не осе од бој ни ка из над гор ње иви це ши не;
5) под ма зи ва ње од бој нич ке пло че, во де ће и су дар не ча у ре;
6) про ве ра по сто ја ња оште ће ња, пу ко ти на, ло мо ва и де фор-

ма ци ја од бој ни ка.
13. На ре дов ним оправ ка ма, осим ра до ва ко ји се оба вља ју и 

на пе ри о дич ним пре гле ди ма, од бој ни уре ђа ји се ра ста вља ју, ис-
тро ше ни или оште ће ни де ло ви по пра вља ју или за ме њу ју ис прав-
ним и оба вља ком плет на ан ти ко ро зив на за шти та.

При лог 6

Одр жа ва ње обрт них по сто ља

1. Ро ко ви пе ри о дич них пре гле да и ре дов них оправ ки обрт ног 
по сто ља од ви ја ју се по ци клу си ма одр жа ва ња же ле знич ког во зи ла 
ко је је про пи сао про из во ђач.

2. Ван ред на оправ ка обрт ног по сто ља оба вља се на кон сва ког 
оште ће ња и ис кли зну ћа же ле знич ког во зи ла при че му се мо ра ју 
пре кон тро ли са ти ди ја го нал ност и па ра лел ност функ ци о нал них та-
ча ка кон струк ци је (уна кр сна ме ра) и до ку мен то ва ти од лу ка о ис-
прав но сти скло па.



3. Одр жа ва ње обрт ног по сто ља оба вља се и у дру гим слу ча-
је ви ма кад се ра ста вља ју из дру гих раз ло га и при ли ком за ме не по-
сто ља или осо вин ских скло по ва.

При лог 7

Одр жа ва ње по сто ља же ле знич ког во зи ла

1. Ро ко ви пре гле да и ре дов них оправ ки по сто ља же ле знич ког 
во зи ла од ви ја ју се по ци клу си ма одр жа ва ња же ле знич ког во зи ла 
ко је је про пи сао про из во ђач.

2. На по сто љу же ле знич ког во зи ла и ње го вим де ло ви ма то-
ком одр жа ва ња не сме ју се оба вља ти про ме не ди мен зи ја.

3. Ван ред на оправ ка по сто ља же ле знич ког во зи ла оба вља се 
на кон сва ког оште ће ња и ис кли зну ћа же ле знич ког во зи ла при че-
му се мо ра пре кон тро ли са ти ди ја го нал ност и па ра лел ност функ-
ци о нал них та ча ка кон струк ци је (уна кр сна ме ра) и до ку мен то ва ти 
од лу ка о ис прав но сти скло па.

При лог 8

Одр жа ва ње еле ме на та ве ша ња и оги бље ња

1. Одр жа ва ње еле ме на та вешaња и оги бље ња оба вља се та-
ко да се оси гу ра ју нео п ход на ре ла тив на по ме ра ња из ме ђу ве за них 
де ло ва.

2. Еле мен ти ве ша ња и оги бље ња одр жа ва ју се на сва ком пе-
ри о дич ном пре гле ду и при то ме се про ве ра ва има ли:

1) пук ну ћа;
2) ме ха нич ких оште ће ња;
3) укле ште ња;
4) ис тро ше но сти;
5) оште ће ња еле ме на та за за шти ту од пра ши не и дру гих ме-

ха нич ких не чи сто ћа;
6) да ли је раз мак из ме ђу оги бље них де ло ва у про пи са ним 

гра ни ца ма.
3. Ван ред но одр жа ва ње еле ме на та ве ша ња и оги бље ња оба-

вља се на кон оште ће ња или ис кли зну ћа во зи ла, при че му се еле-
мен ти ве ша ња и оги бље ња про ве ра ва ју ди мен зи о нал но и дру гим 
по ступ ци ма про ве ре без ра за ра ња.

4. Еле мен ти ве ша ња и оги бље ња за ко је се утвр ди да има ју 
де фор ма ци је или на пук ну ћа, за ме њу ју се ис прав ним.

5. Зглоб ни де ло ви еле ме на та ве ша ња и оги бље ња под ма зу ју 
се то ком одр жа ва ња же ле знич ког во зи ла.

6. Еле мен ти ве ша ња са зглоб ним гу ме ним еле мен ти ма кон-
тро ли шу се као еле мен ти оги бље ња.

7. То ком одр жа ва ња еле ме на та оги бље ња, као што су ли сна те 
и спи рал не опру ге, про ве ра ва се има ли пук ну ћа и оште ће ња и је-
су ли сви еле мен ти у ле жи шту.

8. Ста ње ме ха нич ких опру га и гу ме них еле ме на та од ко јих се 
са сто је ком би но ва ни еле мен ти оги бље ња на же ле знич ком во зи лу 
про ве ра ва се као ста ње је дин стве ног си сте ма оги бље ња.

9. У слу ча ју пук ну ћа јед ног од еле ме на та ме ха нич ке опру ге, 
на кон за ме не еле мен та, опру га се пре уград ње ис пи ту је.

10. По сле за ме не нај ма ње јед ног еле мен та оги бље ња во зи ла 
про ве ра ва ју се ме ре ре ла тив них кре та ња во зи ла пре ма пре по ру ци 
про из во ђа ча.

11. Ако је при мар но оги бље ње же ле знич ког во зи ла из ве де но 
гу ме ним еле мен ти ма, ис прав ност гу ме них еле ме на та про ве ра ва се 
под оп те ре ће њем пре ма ди ја гра му оп те ре ће ња про из во ђа ча, при 
че му се мо ра во ди ти ра чу на о тем пе ра ту ри око ли не од но сно кли-
мат ским усло ви ма.

12. Ако по сто ји раз ли ка ка рак те ри сти ка гу ме них еле ме на та 
при мар ног оги бље ња на јед ном во зи лу, а оне су у про пи са ним гра-
ни ца ма, до пу ште но је по де ша ва ње или упа ри ва ње гу ме них еле ме-
на та при че му се мо ра ју ускла ди ти ме ре ре ла тив них кре та ња.

13. Гу ме ни еле мен ти ве ша ња и оги бље ња на же ле знич ком 
во зи лу за ме њу ју се пре ма пре по ру ци про из во ђа ча, а нај ка сни је на 
ре дов ној оправ ци же ле знич ког во зи ла

14. На сва кој ре дов ној оправ ци же ле знич ког во зи ла кон тро-
ли шу се ме ре ре ла тив них кре та ња.

При лог 9

Одр жа ва ње уре ђа ја за осве тља ва ње и си ре на

1. Че о не и за вр шне све тиљ ке и си ре не на вуч ном во зи лу и дру-
гим во зи ли ма с упра вљач ни цом мо ра ју би ти ис прав не све вре ме ка-
да се вуч но во зи ло на мен ски ко ри сти у же ле знич ком са о бра ћа ју.

2. Про ве ра ис прав но сти че о них и за вр шних све тиљ ки и си ре-
на оба вља се у то ку пе ри о дич них пре гле да.

3. Про ве ра ис прав но сти че о них и за вр шних све тиљ ки са сто-
ји се од про ве ре спој них ме ста, ин ста ла ци је, ис прав но сти све тиљ-
ки и по де ше но сти све тло сног сно па. 

4. Код си ре не тре ба про ве ри ти функ ци је руч них ко ман ди и 
но жних пе да ла и ње ну функ ци о нал ност.

5. У скло пу ре дов них оправ ки вуч ног во зи ла и дру гих во зи ла 
с упра вљач ни цом, че о не и за вр шне све тиљ ке и си ре не с при па да-
ју ћом ин ста ла ци јом и уре ђа ји ма се де таљ но пре гле да ју и от кла ња-
ју све уоче не не ис прав но сти.

6. Ван ред но одр жа ва ње че о них и за вр шних све тиљ ки и си ре-
на на вуч ном во зи лу и дру гим во зи ли ма с упра вљач ни цом оба вља 
се у слу ча је ви ма уоче них не пра вил но сти у то ку екс пло а та ци је же-
ле знич ког во зи ла или ка да се по сум ња у ис прав ност тих уре ђа ја.

При лог 10

Одр жа ва ње уре ђа ја за кон тро лу буд но сти

1. Одр жа ва ње уре ђа ја за кон тро лу буд но сти оба вља се у скла-
ду с упут ством про из во ђа ча.

2. На сва ком пе ри о дич ном пре гле ду оба вља се кон тро ла та-
сте ра за по слу жи ва ње, спој них ме ста, ин ста ла ци је и ста ње елек-
тро пне у мат ског вен ти ла буд ни ка. 

3. По сле оба вље ног пе ри о дич ног пре гле да у скло пу за вр шног 
ис пи ти ва ња вуч ног во зи ла ис пи ту је се функ ци о нал на ис прав ност 
уре ђа ја за кон тро лу буд но сти ко ја се са сто ји од про ве ре звуч не и 
све тло сне сиг на ли за ци је, вре мен ских ин тер ва ла и ак ти ви ра ња за-
во ђе ња при нуд ног ко че ња.

4. Уре ђај за кон тро лу буд но сти се у скло пу ре дов них оправ ки 
де таљ но пре гле да по ком по нен та ма и де ло ви ма ин ста ла ци је и от-
кла ња ју се све уоче не не ис прав но сти, а у скло пу за вр шног ис пи-
ти ва ња, на кон ре дов не оправ ке, уре ђај се ис пи ту је и ис по ста вља ју 
мер не ли сте.

5. Ван ред но одр жа ва ње уре ђа ја за кон тро лу буд но сти оба вља 
се у слу ча је ви ма уоче них не пра вил но сти у то ку екс пло а та ци је же-
ле знич ког во зи ла или ка да се по сум ња у ис прав ност уре ђа ја.

6. Одр жа ва ње уре ђа ја за кон тро лу буд но сти ко ји ни је из ве ден 
као по се бан уре ђај већ је ин те гри сан у упра вљач ко-ди јаг но стич ки 
си стем вуч ног во зи ла и дру гог во зи ла с упра вљач ни цом, оба вља 
се у скло пу одр жа ва ња упра вљач ко-ди јаг но стич ког си сте ма пре ма 
упут ству про из во ђа ча.

При лог 11

Одр жа ва ње ло ко мо тив ског де ла ра дио-дис пе чер ског уре ђа ја

1. Ло ко мо тив ски део ра дио-дис пе чер ског уре ђа ја (у да љем 
тек сту: РДВ уре ђај), као дeо ра дио-дис пе чер ског си сте ма, одр жа ва 
се у скла ду са упут стви ма за одр жа ва ње ра дио дис пе чер ског си-
сте ма, од но сно упут ства про из во ђа ча за по је ди ни тип уре ђа ја.

2. На сва ком пе ри о дич ном пре гле ду оба вља се кон тро ла ис-
прав но сти при мо пре дај ни ка, упра вљач ких мо ду ла, ми кро-те ле-
фон ске ком би на ци је и звуч ни ка, а на кон оба вље ног пре гле да, у 
скло пу за вр шног ис пи ти ва ња вуч ног во зи ла, ис пи ту је се функ ци о-
нал на ис прав ност ло ко мо тив ског де ла РДВ уре ђа ја.

3. У скло пу ре дов них оправ ки, ло ко мо тив ски део РДВ уре ђа-
ја одр жа ва се у спе ци ја ли зо ва ним ра ди о ни ца ма за одр жа ва ње ра-
дио дис пе чер ског си сте ма, а на кон ре дов не оправ ке ло ко мо тив ски 
део РДВ уре ђа ја се ис пи ту је и ис по ста вља ју мер не ли сте.

4. Ван ред но одр жа ва ње ло ко мо тив ског де ла РДВ уре ђа ја оба-
вља се у слу ча је ви ма уоче них не пра вил но сти или ка да се по сум ња 
у ис прав ност уре ђа ја.



При лог 12

Одр жа ва ње ло ко мо тив ског де ла ауто стоп уре ђа ја

1. Ра до ви на одр жа ва њу ло ко мо тив ског де ла ауто стоп уре ђа ја 
(у да љем тек сту: АС уре ђај), ти па I60, са сто је се од:

1) пе ри о дич них пре гле да уре ђа ја, ка да се на ли цу ме ста от-
кла ња ју сит ни ји ква ро ви и по де ша ва ју ве ли чи не код ко јих то ком 
екс пло а та ци је до ла зи до од сту па ња;

2) ра до ва по сле об ра де вен ца точ ка или из ме не обру ча точ ка;
3) ван план ских по прав ки.
2. У пе ри о дич не пре гле де спа да:
1) днев но ис пи ти ва ње од стра не ма ши но во ђе;
2) по лу ме сеч но ис пи ти ва ње АС уре ђа ја; 
3) ме сеч но ис пи ти ва ње АС уре ђа ја.
Ис пи ти ва ња из тач. 2) и 3) тре ба ускла ди ти са ци клу си ма 

план ског одр жа ва ња вуч ног во зи ла.
3. Днев но ис пи ти ва ње вр ши се сва ко днев но пре от пре ме ло-

ко мо ти ве из де поа и об у хва та ис пи ти ва ње ути ца ја маг не та 2000 
Hz (и 1000 Hz*).

При из ла ску из де поа вуч но во зи ло про ла зи из над стал но ак-
ти ви ра не пру жне ба ли зе од 2000 Hz (и 1000 Hz*).

4. По лу ме сеч но ис пи ти ва ње об у хва та:
1) ме ре ње на по на на па ја ња;
2) ме ре ње вред но сти ре зо нант них стру ја кру го ва 500 Hz, 

1000 Hz и 2000 Hz;
3) ме ре ње вред но сти ре зо нант не стру је от пу шта ња; у слу ча ју 

да се не до би ју вред но сти стру је от пу шта ња уну тар да тих гра ни ца 
вр ши се по де ша ва ње од го ва ра ју ћег им пулс ног ре леа;

4) ис пи ти ва ње елек трон ског вре мен ског ко ла;
5) ис пи ти ва ње вре ме на буд но сти;
6) ис пи ти ва ње тач но сти вре мен ске кон тро ле бр зи не и по де-

ша ва ње вре мен ских ба за;
7) ис пи ти ва ње вре мен ског пре ки да ча маг не та ко чи о ног вен-

ти ла по сле при нуд ног ко че ња;
8) функ ци о нал но ис пи ти ва ње ло ко мо тив ске при јем не гла ве.
5. Ме сеч но ис пи ти ва ње об у хва та сва ис пи ти ва ња ко ја се 

спро во де у окви ру по лу ме сеч ног ис пи ти ва ња, и још:
1) ис пи ти ва ње вред но сти елек трич не изо ла ци је ре леј ног ор-

ма ра и про вод ни ка;
2) чи шће ње ути кач ких ку ти ја у ку ћи шту;
3) кон тро лу при ти ска у ва зду шном во ду и по де ша ва ње пне у-

мат ске гру пе уз:
 – га ше ње и па ље ње пла ве си ја ли це, 
 – по де ша ва ње нул тог вен ти ла и маг не та коч ног вен ти ла;
4) функ ци о нал но ис пи ти ва ње уре ђа ја на во зи лу и ре ги стру-

ју ћег уре ђа ја.
6. При ли ком про ве ре елек трич них ка рак те ри сти ка по треб но је 

да по је ди не вред но сти бу ду у про пи са ним гра ни ца ма, ка ко сле ди:
1) на пон ба те ри је во зног сред ства  – на пон на па ја ња АС уре ђа ја:
 – од 20,4 дo 30,5 V (за на зив ни на пон ба те ри је на во зном 

сред ству од 24 V),
 – од 60 дo 100 V (за на зив ни на пон од 72 V),
 – од 95 дo 145 V (за на зив ни на пон од 110 V);
2) от пор ност изо ла ци је АС уре ђа ја:
 – от пор ност изо ла ци је из ме ђу про вод ни ка  – ме ђу соб но и по-

је ди них про вод ни ка у од но су на ма су мо ра би ти ве ћа од 5 MΩ,
 – от пор ност изо ла ци је из ме ђу ку ћи шта и пи но ва ко нек то ра 

мо ра би ти ве ћа од 50 MΩ, при ис пит ном на по ну од 500 V;
3) ре зо нант не стру је „ло ко мо тив ских” маг не та:
 – вред ност ре зон тант не стру је и стру је от пу шта ња (де ло ва-

ња) мо ра ју би ти у гра ни ца ма ко је је од ре дио про из во ђач „ло ко мо-
тив ског” маг не та, на при мер:

Про из-
во ђач

магнета

Ре зон тант не стру је (mA) Стру је от пу шта ња (mA)
ми ни мал на на зив на мак си мал на ми ни мал на на зив на мак си мал на

Si e mens 248 270 295 139 147 158
Al tpro/
RIZ

243 270 297 137 148 160

SEL 180 190 220 110 120 130
 – – – – – – – – –
*) Мо гу се по ста ви ти две ак тив не пру жне ба ли зе на из ла зу из де поа, јед на иза дру-

ге 2000 Hz, па 1000 Hz  На дру гој ба ли зи (1000 Hz) ма ши но во ђа не при ти ска 
та стер „Буд ност” и про ве ра ва ко че ње (ис прав ност АС-уре ђа ја) услед деј ства те 
ба ли зе  Про ве ра АС-уре ђа ја са ак тив ном ба ли зом од 500 Hz зах те ва бр зи ну ≥ 40 
km/h, те се не мо же вр ши ти у де поу

 – ула зни на пон ко ла маг не та Vpp = 36 –40 V; фак то ри до бро те 
осци ла тор них ко ла

„ло ко мо тив ског” маг не та мо ра ју би ти ве ћи од 10, а до пу ште-
на од сту па ња фре квен ци је ре зо нант них кру го ва су ± 1% од ре зо-
нант не фре квен ци је а тем пе ра тур но под руч је ра да „ло ко мо тив-
ског” маг не та је од - 25 ºС до + 70 ºС;

4) Вре мен ске кон тро ле (вре мен ске ба зе), до пу ште ни рад ни 
оп се зи:

 – вре мен ска ба за 2,5 s за све тло сни сиг нал 
буд ни ка  2,0 –3,0 s,
 – вре мен ска ба за 2,5 s за звуч ни сиг нал буд ни ка 2,0 –3,0 s,
 – буд ност АС   3,6 –4,0 s,
 – раз ре ше ње АС   5,0 –7,0 s,
 – ре жим Е АС  16 s  15,2 –16,8 s,
 – ре жим 1 АС  20 s  19,0 –21,0 s,
 – ре жим 2 АС  26 s  24,7 –27,3 s,
 – ре жим 3 АС  34 s  32,3 –35,7 s.
Из бор ре жи ма во жње се од ре ђу је склоп ком или пре ки да чем у 

АС уре ђа ју за ви сно од мак си мал не бр зи не вуч ног во зи ла или во за: 
 – ре жим E  vmax ≤ 160 km/h, 
 – ре жим 1 100 km/h ≤ vmax ≤ 140 km/h, 
 – ре жим 2  80 km/h ≤ vmax ≤ 100 km/h, 
 – ре жим 3   vmax ≤ 80 km/h; 
5) Рад ге не ра то ра фре квен ци ја:
 – до зво ље но од сту па ње фре квен ци је ± 1% од на зив не;
 – до зво ље но од сту па ње ни воа из ла зног на по на ге не ра то ра 

фре квен ци ја је: 
 – за ба ли зу 500 Hz 18 –21 Vac или 36 –42 Vpp,
 – за ба ли зу 1000 Hz 18 –21 Vac или 36 –42 Vpp,
 – за ба ли зу 2000 Hz 15 –18 Vac или 34 –37 Vpp; 
6) Функ ци о нал но ис пи ти ва ње ло ко мо тив ске при јем не гла ве 

вр ши се:
 – ис пит ним проб ни ца ма ко је одо бра ва ју/на во де про из во ђа чи 

уре ђа ја, 
 – пре ла ском ло ко мо ти ве пре ко ак тив них пру жних ба ли за,
 – по мо ћу че лич не пло че ди мен зи је (150x300x5) mm  – док 

вуч но во зи ло ми ру је.

Фе ро маг нет ни че лич ни лим (као што се ви ди на гор њој сли-
ци) уно си се у маг нет но по ље јед ног од три ре зо нант на кру га, та ко 
да мо ра до ћи до сма ње ња ре зо нант не стру је и от пу шта ња од го ва-
ра ју ћег им пулс ног ре леа. Ис пи ти ва ње се вр ши за сва три кру га, а 
да не би до шло до ути ца ја у ви ше кру го ва, гво зде ни лим се са мо 
крат ко др жи у јед ном од три маг нет на по ља. Овим се ис пи ти ва-
њем мо же утвр ди ти да ли је ло ко мо тив ска при јем на гла ва пра вил-
но при кљу че на, да ли су им пулс на ре леа ис прав на, од но сно да ли 
је уре ђај укљу чен или не. 

По сле на сту па ња при нуд ног ко че ња АС уре ђај тре ба до ве сти 
у основ ни по ло жај при ти ском на та стер раз ре ше ња.

7. Код уград ње, уз до зво ље ну то ле ран ци ју од ± 2 mm пре-
ма мон та жном цр те жу, ло ко мо тив ска при јем на гла ва на ла зи се 155 
mm из над гор ње иви це ши не. Код тро ше ња, до зво ље но је од сту-
па ње нај ви ше до 5 mm. Код ве ћих од сту па ња ви си на се мо ра по-
де си ти.

8. Приликoм вeћих квaрoвa или oш тeћeњa, кaдa сe пoпрaв-
кa нe мoжe из вр ши ти у дeпoу, oш тeћeни дeлoви или склoпoви AС 
урeђaja зaмeњуjу сe нoвим, дoк сe oш тeћeни или нeиспрaвни дeлo-
ви или склoпoви AС урeђaja шaљу у спeциjaлизовану рaдиoницу 
зa пoпрaвку AС урeђaja или фaбрици кoja их je прoизвeлa.

9. По за вр ше ном ис пи ти ва њу АС уре ђа ја ис пу ња ва се ис пит-
ни лист свим по треб ним по да ци ма, ти пом мер них уре ђа ја и из ме-
ре ним ве ли чи на ма, ко ји пот пи су је ис по ру чи лац опре ме/из вр ши-
лац пре гле да.



При лог 13

Одр жа ва ње бр зи но мер них и ре ги стру ју ћих уре ђа ја

1. Одр жа ва ње бр зи но мер них и ре ги стру ју ћих уре ђа ја оба-
вља ју спе ци ја ли зо ва не ра ди о ни це ко је рас по ла жу од го ва ра ју ћом 
струч ном рад ном сна гом и по треб ном опре мом за ту вр сту ра до ва.

2. Одр жа ва ње бр зи но мер них и ре ги стру ју ћих уре ђа ја оба вља 
се по ци клу си ма и ро ко ви ма ре дов ног одр жа ва ња, а спро во ди се 
пре ма упут стви ма про из во ђа ча за по је ди ни тип уре ђа ја.

3. На пе ри о дич ном пре гле ду оба вља се:
1) чи шће ње;
2) кон тро ла свих спој них ме ста и ин ста ла ци ја;
3) пре глед да ва ча ме ре них вред но сти;
4) кон тро ла осве тље ња по ка зног уре ђа ја;
5) пре глед и кон тро ла ме ди ја за за пис по да та ка;
6) пре глед бра ве за за кљу ча ва ње ре ги стру ју ћег уре ђа ја.
4. Сва ких 12 ме се ци и при ре дов ној оправ ци оба вља се ба-

жда ре ње бр зи но мер ног уре ђа ја и ре ги стру ју ћег уре ђа ја.
5. На ре дов ној оправ ци, осим ра до ва ко ји се оба вља ју на пе-

ри о дич ном пре гле ду, оба вља се и про ве ра на ис пит ном сто лу при 
че му се утвр ђу је:

1) ис прав ност по ка зи ва ња бр зи не;
2) ис прав ност ре ги стро ва ња бр зи не;
3) ис прав ност ре ги стро ва ног пре ђе ног пу та;
4) ис прав ност ре ги стро ва ња дру гих по да та ка за ви сно од вр-

сте и ти па бр зи но мер ног и ре ги стру ју ћег уре ђа ја (при ти ска ва зду-
ха у глав ном во ду, да ту ма и вре ме на, функ ци ји ауто стоп уре ђа ја, 
си ре не и дру го).

6. При про ве ри бр зи не до зво ље на је то ле ран ци ја по ка зи ва ња 
бр зи не од ± 2% од но сно нај ви ше ± 2 km/h.

7. Ван ред но одр жа ва ње бр зи но мер ног или ре ги стру ју ћег уре-
ђа ја оба вља се:

1) ако се при ра ду вуч ног во зи ла уочи не ис прав ност или по-
сум ња у ис прав ност уре ђа ја;

2) на кон сва ке об ра де про фи ла точ ка при ли ком ко је тре ба 
из вр ши ти уме ра ва ње ре ги стру ју ћег уре ђа ја с но вим из ме ре ним 
преч ни ком точ ка.

При лог 14

Одр жа ва ње по су да под при ти ском

1. По су да под при ти ском је сва ка за ва ре на по су да под при ти-
ском ве ћим од 0,5 ба ра, а ко ја је на ме ње на за ва здух.

2. Пре гле ди и ис пи ти ва ња по су да под при ти ском оба вља ју се 
у скло пу ре дов не оправ ке во зи ла.

3. За одр жа ва ње по су да под при ти ском на же ле знич ким во зи-
ли ма при ме њу ју се SRPS ЕN 286-3 и SRPS EN 286-4 и об ја ве UIC 
541-07 и UIC 834.

4. По су де под при ти ском угра ђе не на же ле знич ка во зи ла мо-
ра ју има ти ис так ну ту нат пи сну пло чи цу на ко ју су ути сну ти по да-
ци о по след њем оба вље ном ис пи ти ва њу.

При лог 15

Одр жа ва ње уре ђа ја за ауто мат ско за тва ра ње вра та мо тор них  
во зо ва и пут нич ких ко ла

1. Ула зна и про ла зна вра та мо тор них во зо ва и пут нич ких ко-
ла одр жа ва ју се у скла ду са упут ством про из во ђа ча.

2. На сва ком кон трол ном пре гле ду мо тор ног во за и пут нич-
ких ко ла про ве ра ва се ис прав ност свих ула зних и про ла зних вра та 
за пут ни ке и от кла ња ју уоче ни не до ста ци.

3. Ван ред но одр жа ва ње ула зних и про ла зних вра та за пут ни-
ке и уре ђа ја за упра вља ње тим вра ти ма оба вља се у слу ча ју уоче-
них не пра вил но сти или ка да се по сум ња у ис прав ност тих уре ђа ја.

4. На во зи ли ма опре мље ним уре ђа јем цен трал ног или ауто-
мат ског за тва ра ња ула зних вра та за пут ни ке, про ве ра ис прав но сти 
и функ ци о нал но сти тог уре ђа ја оба вља се на сва ком пе ри о дич ном 
пре гле ду и у слу ча је ви ма ка да се по сум ња у ње го ву ис прав ност.

5. На ре дов ној оправ ци мо тор ног во за и пут нич ких ко ла сва 
ула зна и про ла зна вра та се де мон ти ра ју с во зи ла, те мељ но пре гле-
да ју и по пра вља ју пре по нов не уград ње на во зи ло.

6. У скло пу за вр шног ис пи ти ва ња мо тор ног во за и пут нич-
ких ко ла, по сле оба вље не ре дов не оправ ке ис пи ту је се функ ци о-
нал ност ула зних и про ла зних вра та и функ ци о нал ност уре ђа ја за 
цен трал но или ауто мат ско за тва ра ње и о то ме се ис по ста вља ис-
пит ни лист.

При лог 16

Одр жа ва ње ви со ко на пон ских елек тро уре ђа ја и за штит ног  
узе мље ња

1. Про из во ђач же ле знич ког во зи ла про пи су је до зво ље не 
вред но сти из ме ре ног от по ра (им пе дан се) узе мље ња из ме ђу ши не 
и по сто ља во зи ла, по ло жај мер них та ча ка на во зи лу, на чин мон та-
же и чи шће ња кон такт них ме ста про вод ни ка узе мље ња, мо мен те 
при те за ња за врт ње ва опре ме узе мље ња и ан ти ко ро зив не за шти те.

2. Одр жа ва ње ви со ко на пон ских елек тро уре ђа ја и за штит ног 
узе мље ња у ко лу елек тро вуч ног во зи ла ко је је у гал ван ској ве зи са 
кон такт ним во дом мо ра да за до во љи зах те ве стан дар да SRPS EN 
50124-1, SRPS EN 50124-2 и SRPS EN 50215 за но во во зи ло, као 
и сма ње не сте пе не ис пит них на по на при ди е лек трич ним ис пи ти-
ва њи ма по до ку мен та ци ји про из во ђа ча во зи ла, за во зи ло ко је је у 
екс пло а та ци ји.

3. Одр жа ва ње ви со ко на пон ских елек тро уре ђа ја и уре ђа ја 
за штит ног узе мље ња, у ко лу же ле знич ког во зи ла ко је ни је у гал-
ван ској ве зи са кон такт ним во дом, по ред за до во ље ња стан дар да 
на ве де них у тач ки 2. овог при ло га мо ра да за до во љи и зах те ве 
стан дар да SRPS EN 50155. 
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