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На основу члана 5. став 1. Закона о жељезницама
Републике Српске (“Службени гласник Републике
Српске”, бр. 58/01, 110/03 и 59/08) и члана 82. став 2.
Закона о републичкој управи (“Службени гласник
Републике Српске” бр. 118/08 и 11/09), министар саобра-
ћаја и веза  д о н о с и

У П У Т С Т В О  2 3 0

О РУКОВАЊУ БРЗИНОМЈЕРНИМ УРЕЂАЈИМА НА 

ВУЧНИМ И ДРУГИМ ВОЗИЛИМА И ОБРАДИ ТРАКЕ ЗА

РЕГИСТРОВАЊЕ

1. Ово упутство прописује поступак руковања брзи-
номјерним уређајима на жељезничким возилима која су
регистрована у Републици Српској, у циљу контроле пра-
вилности вожње возова.

2. Брзиномјерни уређаји су показивачи брзина (брзи-
номјери) и апарати за регистровање (регистратори).

3. Свако вучно возило које служи за превлачење возова
или маневарски рад, у складу са Правилником 241. члан 2.
мора бити снабдјевено брзиномјерним уређајем који реги-
струје одређене податке о вожњи, а чији је тип верифико-
ван у Републици Српској.

4. Брзиномјерни уређаји се постављају и на возилима
за рад на контактној мрежи и тешким моторним дрезина-
ма. На другим жељезничким возилима се могу поставити
показивачи брзине или апарати за регистровање брзине, о
чему одлучује жељезничко предузеће.

5. Брзиномјерни уређаји на возилима служе да маши-
новође и друга овлашћена лица у сваком тренутку могу
провјерити брзину кретања воза, као и да по завршеној
вожњи надлежни органи могу утврдити како се воз кретао
у погледу остварених брзина, покретања и заустављања
воза.

6. Машиновође и друга овлашћена лица на возилу
брзину вожње очитавају непосредно на бројчанику пока-
зивача брзине, док надлежни органи утврђују потребне
податке о вожњи воза из региструјуће траке.

7. Показивач брзине треба поставити на начин који ће
омогућити несметано очитавање података на бројчанику и
једноставно опслуживање.

8. На возилима која саобраћају на пругама Републике
Српске у употреби је више типова брзиномјерних уређаја
разне фабричке израде, на којима су заступљена два систе-
ма брзиномјерних уређаја:

а) систем са два погонска механизма и

б) систем са једним погонским механизмом.

9. Сваки систем брзиномјерних уређаја има основни
погон од точка осовинског склопа возила, а систем брзи-
номјерних уређаја са два погона још и погон посебног сат-
ног механизма.

10. Брзиномјерни уређај који добија погон од точка
возила на показивачу даје брзину вожње, а на реги-
струјућој траци брзину и пређени пут (километражу).
Брзиномјерни уређај који добија погон од сата региструје
на региструјућој траци и вријеме.

11. Код брзиномјерних уређаја са два посебна погона,
региструјућу траку за вријеме вожње покреће механизам
који добија погон од точка осовинског склопа, те је брзина
помицања траке сразмјерна брзини кретања возила, одно -
сно дужина помјерања траке сразмјерна је пређеном путу.

12. У случајевима када возило стоји, помицање реги-
струјуће траке преузима сатни механизам, који на траци
региструје вријеме стајања.

13. Код региструјућих уређаја старије конструкције са
два посебна погона помицање траке врши сатни механи-
зам, како за вријеме кретања тако и за вријеме стајања
возила. Код ових система брзиномјерних уређаја трака се
помиче једнолико и дужина помјерања траке сразмјерно
одговара времену путовања (вожње и бављења) возила.

14. С обзиром на различите типове и системе погона
различито је и регистровање података код сваког типа
брзиномјерних уређаја.

15. Код неких типова брзиномјерних уређаја подаци се
региструју на тракама на којима се налазе линеатуре брзи-
на, тј. подужне линије на једнаким одстојањима које озна-
чавају величине брзина. Линије линеатуре брзине означе-
не су бројкама, које представљају величине брзина у km/h
од доње - нулте линије до горње - максималне брзине за
односни тип брзиномјерног уређаја. На тој траци реги-
струје се брзина којом се возило креће кривом линијом -
линијом брзине која између два стајања почиње и заврша-
ва на нултој линији.

16. Код типова брзиномјерних уређаја чије линеатуре
брзине нису мјеродавне за тачно очитавање брзине, или их
нема, очитавање се врши посебним шаблоном. Умјесто
нулте линије користи се спојна линија између двије нулте
тачке задњих заустављања воза.

17. На региструјућој траци уписују се дјеловања ауто-
стоп-уређаја (у даљем тексту: АС-уређај) на возилима гдје
је аутостоп уграђен или додатне регистрације по избору.

18. Поједине врсте брзиномјерних уређаја и начин на
који региструју податке дати су у прилозима овог упутства,
који чине његов саставни дио.

19. Анализом података са региструјуће траке које даје
АС-уређај добијају се информације пренијете са пруге на

4. Na~in finansirawa 
- buxet op{tine – grada     
- donacija / sponzorstvo         
- buxet Republike Srpske       
- ostali prihodi                     
 

5. Efekti organizacije manifestacije ili turnira 
 

 
6. Broj `iro ra~una i JIB nosioca organizacije manifestacije: ________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
Prilog: 
1. zahtjev za finansirawe, 
2. program manifestacija ili takmi~ewa sa sadr`ajem, tro{kovima, vremenom odr`avawa, ciqem i u~esnicima. 
 
Obrazac broj 8. - Zahtjev za sufinansirawe sportsko-rekreativnih manifestacija od republi~kog zna~aja 
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вучна возила и поступци машиновође у вези с њима. Ови
подаци су обрађени за сваки тип брзиномјерних и АС-уре-
ђаја и дати су у Прилогу 1, који чини саставни дио овог
упутства.

20. На региструјућим тракама брзиномјерних уређаја
региструје се брзина којом се возило креће у km/h, а на
региструјућим тракама брзиномјерних уређаја са два пого-
на региструје се и вријеме вожње и стајање возила у мину-
тима. На неким типовима брзиномјерних уређаја реги-
струју се још и:

а) дјеловање АС-уређаја или

б) додатне регистрације по избору.

21. Анализом података са региструјуће траке може се
утврдити сљедеће:

а) да ли је машиновођа прекорачио највећу дозвољену
брзину прописану редом вожње,

б) којом брзином се воз кретао на цијелој дужини
пруге, односно гдје је смањио брзину,

в) гдје је воз стајао на отвореној прузи и у којој стани-
ци и

г) пређени пут.

На тракама брзиномјерних уређаја са два погона може
се утврдити и:

а) да ли је машиновођа одржао прописано возно
вријеме по реду вожње,

б) колико времена је воз стајао на отвореној прузи, а
колико у станицама и

в) колико времена је машиновођа маневрисао.

22. Ако се на региструјућој траци уписују дјеловања
АС-уређаја, анализом се утврђују поступци машиновође
приликом руковања овим уређајима.

23. Код брзиномјерних уређаја са додатним регистра-
цијама могу се утврдити регистровања и за:

а) смјер вожње,

б) притисак у главном воду приликом кочења,

в) давања звучних и свјетлосних сигнала,

г) укључивање будника и

д) електрично кочење и друго.

24. Опслуживање брзиномјерних уређаја спада у дуж-
ност машиновође. Машиновођи није дозвољено да сам
отвара брзиномјер (скида пломбу или откључава) и да на
њему врши дотјеривање или оправке било које врсте.

25. Задаци машиновође у погледу опслуживања су сље-
дећи:

а) прије поласка на пут машиновођа је дужан да по
пријему вучног возила поступа на сљедећи начин:

1) провјерава исправност средстава која служе за
обезбјеђење брзиномјерног уређаја од дјеловања неовлаш-
ћених лица (пломба, брава, катанац),

2) визуелно провјера исправност везе погонског уре-
ђаја брзиномјера са тачком осовинског склопа,

3) навија сатни механизам брзиномјерног уређаја, уко-
лико постоји, и провјерава његов рад према откуцајима,

4) контролише да ли је залиха региструјуће траке
довољна за намјеравану вожњу,

5) код брзиномјерних уређаја DEUTA ER 4/7 провјера-
ва исправност притиском на тастер за брзо покретање
траке. Исправност уређаја потврђује звук рада релеја док је
тастер притиснут,

6) прије поласка воза машиновођа сравњава часовник
на брзиномјеру (уколико постоји) са својим часовником;

б) за вријеме путовања задаци машиновође су сљедећи:

1) машиновођа је дужан да посматра рад брзиномјера;
ако запази неку неправилност, дужан је да поступи по
инструкцијама датим у т. 27, 28, 29 и 30. овог упутства,

2) код брзиномјерних уређаја који имају сатни механи-
зам, машиновођа га мора ручно повремено навијати за

вријеме вожње, када се воз креће брзином мањом од 1/4
максималне брзине за коју је брзиномјерни уређај кон-
струисан; при већој брзини од ове сатни механизам се
навија аутоматски. Сатни механизам се мора ручно
навијати и када воз стоји дуже од 20 минута;

в) по повратку с пута, региструјућу траку смије изва-
дити само овлашћено лице у јединици вуче, и то у прису-
ству машиновође или сам машиновођа ако је он овлашће-
но лице према упутству жељезничког предузећа и то на
сљедећи начин:

1) прије отварања брзиномјерних уређаја овлашћено
лице утврђује исправност средстава за њихово обезбјеђе-
ње (пломба, браве),

2) дио употријебљене траке треба откинути на начин да
се сви регистровани подаци на траци могу прочитати; пра-
зан крај траке који остаје у регистратору, а навија се на
ваљак (калем), треба да има дужину око 15 cm, послије које
почиње регистровање нових података на траци; ова празна
дужина траке предвиђена је за одређени жиг; овлашћено
лице својим потписом, датумом, мјестом и бројем возила
потврђује почетак траке,

3) при намотавању преосталог дијела траке утврђује се
да ли је довољне дужине да се може употријебити за пред-
стојећу вожњу,

4) пошто се дио траке извади, поклопац регистратора
се затвори и овлашћено лице јединице вуче ставља пломбу
или закључава региструјући уређај, чиме се он заштићује
од неовлашћених лица,

5) извађени дио траке овлашћено лице потписује зајед-
но са извјештајима машиновође за брзиномјерне траке и
предаје контролору траке. Контролор траке савија траку на
дужини од 21 cm тако да савијање почиње од краја траке
гдје је вожња завршена, при чему стране траке са линијама
и регистрованим подацима треба да буде унутра. На пра -
зном крају траке (од 15 cm) утискује гумени жиг и уписује
одговарајуће податке,

6) жиг треба да има рубрике за датум вожње, серију и
број возила са којег је трака скинута, број воза и име и пре-
зиме машиновође.

26. Код возила са непрекидним посједом и вучом преко
више вучних сектора без промјене вучног возила, круж-
них, локалних возова и друго, трака се неће вадити послије
сваког превученог воза, већ по повратку у домицилни депо,
при чему се уписују сви возови регистровани на том
дијелу траке, а подаци о томе узимају се из “Извјештаја
машиновође за брзиномјерне траке”.

27. Ако се прије поласка на пут утврди да је брзи-
номјерни уређај неисправан, возило није способно за само-
стални саобраћај и вучу воза, али може саобраћати у саста-
ву воза као вучено возило.

28. Ако се брзиномјерни уређај онеспособи за вријеме
вожње или маневарског рада у станици, машиновођа је
дужан да у првој наредној станици или станици гдје врши
маневарски рад стане и огласи вучно возило неспособним
за рад (дефектним).

29. Брзиномјерни уређај се сматра онеспособљеним
(дефектним) и ако је за вријеме вожње трака истекла.
Одговорност у овом случају сносе машиновођа и овлашће-
но лице јединице вуче које траку мијења.

30. Ако лице овлашћено за скидање и постављање
трака или контролор брзиномјерне траке примијете не -
исправности на брзиномјерном уређају, дужни су да писа-
ним захтјевом затраже оправку назначивши врсту не -
исправности.

31. У обраду траке спада:

а) евидентирање траке и података о њој,

б) преглед регистрованих података на траци и

в) чување региструјућих трака.

32. Обраду региструјућих трака врше јединице вуче за
сопствена вучна возила и за возила додијељена њиховим
испоставама. Мјесто за обраду региструјућих трака и лица
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која су овлашћена за обраду трака одређује жељезничко
предузеће за своју територију.

33. Испостава вуче дужна је да сваког дана пошаље
скинуте региструјуће траке својој јединици вуче са препи-
сом података из колоне “Дневни распоред рада особља
вуче, ЕВ-33” (у даљем тексту: образац ЕВ-33).

34. За евидентирање региструјућих трака и података
обрађених у њима служи књига “Преглед брзиномјерних
трака, ЕВ-85” (у даљем тексту: образац ЕВ-85). Овлашћено
лице у образац ЕВ-85 уписује податке из колоне 2, 3, 7, 17,
18, 21, 22, 25, 32. и 33. и 35. из обрасца ЕВ-33 за протекли
обрачунски дан, најприје за вучна возила, јединице вуче, а
испод тога за испоставе вуче.

Уписани возови за сваки дан добијају свој редни број
по редослиједу, почевши од броја 1.

35. Након тога се приступа прегледу траке, који се
састоји у сљедећем:

а) редовно се из региструјуће траке утврђује да ли је
машиновођа возио воз брже од максимално дозвољене
брзине на одређеним дионицама пруге; ово важи како за
редовне брзине тако и за брзине које су предвиђене на
мјестима лагане вожње; у ту сврху контролор (обрађивач)
траке мора имати списак свих мјеста на прузи гдје су уве-
дене сталне или привремене лагане вожње и

б) редовно се са региструјуће траке очитавају подаци
које даје АС-уређај и контролише исправност рада маши-
новође.

36. У прецизнијем утврђивању осталих података са
траке према указаној потреби (код испитивања незгода и
друго) учествују и стручна лица која одреде жељезничко
предузеће и органи управе надлежни за послове безбјед-
ности саобраћаја.

37. Налаз о прегледу траке уписује се у образац ЕВ-85,
при чему се већ раније уписани подаци упоређују са пода-
цима уписаним на жигу траке. Редни број из обрасца ЕВ-
85 уписује се на траку поред жига уочљивом црвеном
оловком.

Правилност вожње или евентуално прекорачење брзи-
не уписује се у одређену колону, и то у првом случају:
“вожња исправна”, а у другом: “прекорачена брзина за . . .
. km/h, гдје . . . ., као и исправност руковања АС-уређајем”.

38. Неправилности утврђене из региструјуће траке
испитују се по прописима о дисциплинској одговорности,
што се такође мора евидентирати у обрасцу ЕВ-85.

39. Прегледане и евидентиране региструјуће траке,
сређене, повезују се и остављају на одређено мјесто, гдје
се чувају двије године. Брзиномјерне траке од локомотива
које су учествовале у ванредном догађају, а које су за
посљедицу имале смртни случај или већу материјалну
штету, чувају се трајно у складу са Упутством 79.

40. Контролне прегледе брзиномјерних уређаја и њихо-
ве оправке врше организационе јединице које су овлашће-
не од стране жељезничког предузећа, а располажу одгова-
рајућом стручном радном снагом и потребном опремом за
ту врсту радова. Ова одржавања се обављају према посеб-
ним упутствима.

41. При контролним прегледима и редовним оправкама
дијелова локомотиве врше се преглед и оправка и брзи-
номјерних уређаја према посебном упутству или упутству
произвођача брзиномјерних уређаја.

42. При прању котла код парних локомотива, брзи-
номјерни уређај мора бити заштићен да у њега не доспије
вода или пара.

43. Овлашћено стручно лице, односно група у једини-
ци вуче возова којој је повјерен преглед брзиномјерних
уређаја дужна је да се стара да возила буду снабдјевена
исправним брзиномјерним уређајима. У том циљу води се
евиденција путем ЕВ-образаца.

Начин вођења евиденције детаљније ће се регулисати
актом који доноси жељезничко предузеће.

44. Провјеравање исправности рада брзиномјерних
уређаја врше контролно-пријемни органи жељезничког

предузећа послије редовне оправке возила, односно органи
јединице вуче возова послије ванредне поправке брзи-
номјерних уређаја, обраде бандажа или пријављене не -
исправности уређаја.

45. Провјеравање брзиномјерних уређаја може бити:

а) редовно провјеравање, које се врши при пријему
возила са редовне оправке на основу података траке са
пробне вожње и при контролном прегледу возила сваких
шест мјесеци и

б) провјеравање по потреби, које се врши када маши-
новођа посумња у исправност рада брзиномјерних уређаја,
послије извршене оправке на брзиномјерном уређају и
послије обраде бандажа.

46. Провјеравање исправности рада брзиномјерних
уређаја редовно се врши на пробници и састоји се у утвр-
ђивању правилности показивања и регистровања сљеде-
ћих података о:

а) пређеном путу,

б) времену вожње и стајању,

в) оствареној брзини и

г) дјеловању АС-уређаја.

При провјеравању брзине на пробници дозвољава се
толеранција од ± 2%.

47. Подаци о пређеном путу могу се провјерити и на
сљедећи начин:

а) на траци се одабере једно одстојање средње дужине
пређеног пута између два бављења воза у станицама и
утврде регистровани подаци и

б) податак добијен на тај начин упоређује се са подат-
ком (дужином у km) добијеним из реда вожње за тај дио
пруге.

48. Вријеме се провјерава на сљедећи начин:

а) из колона 8. и 7. одјељка VI “Листа вучног возила и
особља вуче ЕВ-1” (у даљем тексту: образац ЕВ-1) утвр-
ђује се вријеме путовања између двије станице и упоређује
се са временом које је регистровано на траци и

б) остварене брзине вожње провјеравају се практично
из линије брзине региструјуће траке на пробници.
Толеранција између показивања и регистровања брзина
може бити до ± 3 km/h.

49. Провјеравање остварене брзине вожње може се
вршити на начин да се из траке одабере одстојање средње
дужине између два бављења воза, па се за то одстојање
пронађе средња брзина вожње којом би воз за исто вријеме
прешао одређени пут. Ако је ово вријеме једнако са оства-
реним временом вожње између те двије станице, како је то
на траци регистровано, онда брзиномјерни уређај правил-
но региструје брзине вожње.

50. Код региструјућих уређаја који региструју брзине у
односу на пређени пут претходно треба овакав дијаграм
брзина - пут претворити у дијаграм брзина - вријеме.

Претварање једног дијаграма у други врши се тако да
се код региструјућих уређаја који региструју вријеме, за
поједине временске интервале (1-2 минута) треба утврди-
ти остварене брзине, па нацртати нови дијаграм, гдје ће се
на апсцису нанијети усвојени временски интервал у једна-
ким размацима и за те интервале остварене брзине, чиме
се добија нови дијаграм брзина - вријеме.

51. Код регистратора који биљеже само пређени пут, за
поједине дужинске одсјеке s (до 2 km) из одговарајуће
брзине v треба израчунати вријеме t као да је воз у том
дужинском одсјеку путовао равномјерном брзином која
одговара средњој брзини између почетка и краја дужин-
ског одсјека.

Према томе, вријеме путовања за сваки одсјек израчу-
нава се по обрасцу:

60s s (km)
t = ------- (min)

v v (km/h)
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Израчуната времена t наносе се у одговарајућој
размјери на апсцису, а на ординату одговарајуће брзине v.
На тај начин се добија нови дијаграм: брзина - вријеме.

52. Средња брзина вожње на одабраној дионици добија
се на тај начин што се изнађе паралелограм чија је
површина једнака површини коју ограничавају линије
брзине и апсциса, при чему дужина паралелограма мора
бити једнака дужини апсцисе између почетне и крајње
тачке линије брзине. Висина тог паралелограма предста-
вља средњу брзину vsr (km/h).

Из средње брзине vsr добијене на описани начин и вре-
мена вожње t из дијаграма брзина - вријеме израчунава се
средњи пут s по сљедећем обрасцу:

[s = t : vsr (km)]

Ако је s добијен на овакав начин једнак са путем реги-
строваним на траци, значи да регистратор правилно фун-
кционише.

53. Средња брзина vsr вожње на одабраној дионици
утврђује се на сљедећи начин: вријеме вожње t из дијагра-
ма брзина - вријеме подијели се на n једнаких дијелова и
добије се n трапеза, чија је једна страна на апсциси T/n = a,
а средња линија тог трапеза d представља средњу брзину
остварену у том дјелићу времена. Сума површина ових

трапеза a x d = P је површина коју ограничавају апсциса и
линија брзине.

Ова површина треба да буде једнака површини парале-
лограма t X vsr.

Према томе, t X vr = a x d = a (d1 + d2 + •••• + dn) или

a (d1 + d2 + •••• + dn)
vsr = ------------------------------------ km/h

t

Да би се нашла средња брзина vsr, потребно је утврди-
ти суму површина свих малих трапеза и подијелити је
дужином која одговара времену вожње t.

54. Начин скидања, прегледа и евиденције реги-
струјућих трака детаљније ће се регулисати актом
Жељезница Републике Српске.

55. Прилози 1. и 2. чине саставни дио овог правилника.

56. Ступањем на снагу овог упутства престаје да се
примјењује Упутство о руковању брзиномјерима на
Југословенским жељезницама број 230 из 1978. године.

57. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-2695/09
10. новембра 2009. године Министар,
Бања Лука Недељко Чубриловић, с.р.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prilog 1. 

BRZINOMJERNI URE\AJI „HASLER“  RT 9i, RT 12i, RT 13i I „DEUTA“ EP 4/7, KOJI SE KORISTE I ZA 
UPISIVAWE DEJSTVA AS-URE\AJA I 60 PROIZVODWE „Ei-Siemens“ I „ISKRA-SEL“ 

1. Tip „Hasler“ RT 91i, RT 12i i RT 13i 
Ovi tipovi brzinomjernih ure|aja imaju dva pogona. Podaci na registruju}oj traci upisuju se i o~itavaju 

slijeva nadesno. 
Registruju}a traka {iroka je 102 mm, duga 20 m, {to odgovara za upisivawe vo`we na pre|enom putu od oko 3.500 

km. Zadwa 4 m trake obiqe`ena su sa dvije kose linije u dowem dijelu trake i ozna~avaju wen kraj. Ova oznaka se 
vidi na kontrolnom otvoru. Wen po~etak u gorwem dijelu otvora ozna~ava da je preostalo jo{ trake za oko 800 km 
vo`we, a wen polo`aj u dowem dijelu otvora ozna~ava da traku treba zamijeniti. Traka je po visini podijeqena na 
~etiri dijela, kao na slici 1: 

- dio za biqe`ewe vremena, 
- dio za dijagram brzina – put, 
- dio za registrovawe dejstva AS-ure|aja, 
- dio za registrovawe pre|enog puta. 

 
Slika 1 –  Registruju}a traka tipa „Hasler“ 

Dio za biqe`ewe vremena 
Dio za biqe`ewe vremena podijeqen je na gorwi satni i dowi minutni dio. Vrijeme u ~asovima se utiskuje, a 

vrijeme u minutima se upisuje vremenskom linijom. 
Za lak{e o~itavawe vremena u minutima ovaj dio trake podijeqen je na 11 vodoravnih linija na rastojawu od 2 

mm, tj. 10-minutnih intervala. Linija vremena se ucrtava od najni`e do najvi{e lineature i obratno, a svaka 
~itava kosa linija predstavqa vrijeme od 10 minuta. Pri stajawu voza pokretawe trake vr{i satni mehanizam, gdje 
razmak ta~kica od 2,5 mm odgovara bavqewu u trajawu od 30 minuta. 
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U poqu izme|u gorweg reda ta~kica i vremenske linije registruju se ~asovi u cijelim brojevima od 1 do 24, 
ubodima brojki sa ta~kom ispod broja koji le`i neposredno iznad odgovaraju}eg vrha linije vremena. 

Dio za dijagram brzina – put 
Brzina na traci registruje se u zavisnosti od du`ine pre|enog puta, gdje 0,5 cm na traci predstavqa pre|eni put 

od 1 km. 
Brzina se registruje na sredwem dijelu trake, koji je {irok 40 mm, u obliku krive linije. Podjela ovog dijela 

trake je linearna i odgovara podjeli na skali pokaziva~a brzine. Brzina pokretawa trake odgovara brzini kretawa 
vozila.  

Kad vozilo stoji, pokretawe trake je sporije i iznosi 5 mm/h. 
Dio za registrovawe dejstva AS-ure|aja 
Ovaj dio trake {irok je 20 mm i na wemu se pomo}u tri pisa~a biqe`e sqede}i podaci o djelovawu AS-ure|aja: 
- ukqu~ewe i iskqu~ewe AS-ure|aja, 
- izabran re`im vo`we, 
- uticaj pru`ne balize od 1.000 Hz sa upotrebom tastera „Budnost“, 
- uticaj pru`ne balize od 1.000 Hz bez upotrebe tastera „Budnost“, 
- uticaj aktivne pru`ne balize od 500 Hz, 
- uticaj aktivne pru`ne balize od 2.000 Hz, 
- upotreba tastera „Vo`wa po nalogu“, 
- prinudno ko~ewe. 
Ova upisivawa vr{e se linijama A, B i C. Linije A i B mogu zauzeti tri polo`aja, i to: gorwi, nulti i dowi, a 

linija C samo gorwi i nulti. Obja{wewa registrovanih djelovawa AS-ure|aja  I 60 „EI-Siemens“ i I 60 „Iskra-SEL“ 
data su u {ematskim crte`ima na slikama 2. i 3. Autostop-ure|aj mo`e da radi u jednom od tri re`ima vo`we: 

- „Re`im vo`we 1“ pri brzini vmax ve}oj od 100 km/h, 
- „Re`im vo`we 2“ pri brzini vmax izme|u 80–100 km/h, 
- „Re`im vo`we 3“ pri brzini vmax mawoj od 80 km/h. 
Dio za registraciju pre|enog puta 
Na gorwem i dowem rubu trake mehanizam ubada ta~kice na razmaku od 2,5 mm, koji odgovara pre|enom putu od 

0,5 km. 
Re`im  vo`we 1 
Kod ovog re`ima vo`we postoje dvije grani~ne brzine: 
vga – koja se kontroli{e 20 s poslije djelovawa aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz i mora biti mawa od 90 km/h, 
vgm – koja se kontroli{e kod djelovawa pru`ne balize od 500 Hz i mora biti mawa od 65 km/h. 

 

 
Slika 2 – Zapis djelovawa AS-ure|aja I 60 „EI Siemens“ na registratorima RT 9i, RT 12i i RT 13i „Hasler“ 
 
1. AS-ure|aj iskqu~en, linije A, B i C u nultom polo`aju. 
2. AS-ure|aj ukqu~en, linije A i C u nultom, a linija B u dowem (Zv) polo`aju – osnovni polo`aj „Re`ima 

vo`we 1“. 
3. Uticaj aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz kada je taster „Budnost“ pritisnut. Poslije vremenske kontrole od 

20 s brzina je mawa od vga. Linija A i C ostaju u nultom polo`aju, linija B prelazi u gorwi polo`aj (Zw) u momentu 
nadvo`ewa, gdje ostaje do momenta kontrole brzine po isteku 20 s, a zatim se vra}a u dowi polo`aj. 

4. Uticaj aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz kada taster „Budnost“ nije pritisnut. U momentu nadvo`ewa aktivne 
pru`ne balize od 1.000 Hz, B linija ide iz osnovnog u nulti polo`aj. 
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Poslije 4 s nastupa prinudno ko~ewe. Na po~etku prinudnog ko~ewa, C linija ide u gorwi polo`aj (Zz). Po 
razrje{ewu AS-ure|aja linije A, B i C se vra}aju u osnovni polo`aj. 

5. Uticaj aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz kada je taster „Budnost“ pritisnut u vremenskom intervalu od 4 s. 
Brzina smawena ispod grani~ne brzine (vga). Iz osnovnog polo`aja linija B vra}a se u nulti polo`aj i tu ostaje do 
momenta pritiska na taster „Budnost“, a zatim prelazi u gorwi polo`aj (Zw). Dvadeset sekundi poslije uticaja 
aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz nastupa prinudno ko~ewe. Linija C (Zz) prelazi u gorwi polo`aj. Po razrje{ewu 
AS-ure|aja linije A, B i C se vra}aju u osnovni polo`aj. 

6. Uticaj aktivne pru`ne balize od 500 Hz kada je brzina v mawa od vgm. Iz  osnovnog polo`aja u trenutku 
nadvo`ewa aktivne pru`ne balize od 500 Hz samo linija A trenutno pada u dowi polo`aj (Zg) i odmah se vra}a u 
osnovni polo`aj. 

7. Uticaj aktivne pru`ne balize od 500 Hz kada je brzina v ve}a od vgm. Iz osnovnog polo`aja u trenutku 
nadvo`ewa linija A pada u dowi polo`aj (Zg) a linija C dolazi u gorwi polo`aj (Zz) kada nastupa prinudno 
ko~ewe. Po razrje{ewu AS-ure|aja linije A, B i C se vra}aju u osnovni polo`aj. 

8. Uticaj aktivne pru`ne balize od 2.000 Hz. Iz osnovnog polo`aja, u trenutku uticaja 2.000 Hz, linija A ide u 
gorwi polo`aj (Zb), a tako|e i linija C (Zz) kada nastupa prinudno ko~ewe. Po razrje{ewu AS-ure|aja linije A, B i 
C se vra}aju u osnovni polo`aj. 

9. Uticaj aktivne pru`ne balize od 2.000 Hz kada je ukqu~en taster „Vo`wa po nalogu“ (Tb). Iz osnovnog 
polo`aja, za sve vrijeme dok je taster „Vo`wa po nalogu“ Tb ukqu~en, linija A je u gorwem polo`aju (Zb). Prinudnog 
ko~ewa nema. Po iskqu~ewu tastera „Vo`wa po nalogu“ (Tb), linije A, B i C se vra}aju u osnovni polo`aj. Ovakvo 
upisivawe se vr{i i kada je taster Tb pritisnut bez uticaja pru`ne balize od 2.000 Hz. 

10. Uticaj aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz kada je ukqu~en taster „Vo`wa po nalogu“, a nije pritisnut taster 
„Budnost“. Ovo je nepravilno rukovawe. Iz osnovnog polo`aja linija A prelazi u gorwi polo`aj (Zb), gdje ostaje sve 
dok je taster „Vo`wa po nalogu“ (Tb) ukqu~en. Linija B vra}a se u nulti polo`aj u momentu nadvo`ewa aktivne 
pru`ne balize od 1.000 Hz kada nastupa prinudno ko~ewe, a linija C prelazi u gorwi polo`aj (Zz). Po razrje{ewu 
AS-ure|aja linije A, B i C se vra}aju u osnovni polo`aj. 

11. Uticaj aktivne pru`ne balize od 500 Hz kada je ukqu~en taster „Vo`wa po nalogu“ (Tb), a brzina v je ve}a od 
vgm. Linija A prelazi u gorwi polo`aj (Zb), linija B ostaje u dowem polo`aju (Zv), a linija C prelazi u gorwi 
polo`aj (Zz) u momentu nadvo`ewa aktivne pru`ne balize od 500 Hz. U ovom slu~aju nastupa prinudno ko~ewe. Ako 
je brzina v mawa od vgm, linija C ostaje u nultom polo`aju i nema prinudnog ko~ewa. 

Re`im vo`we 2 
Kod ovog re`ima vo`we grani~ne brzine su vga = 65 km/h, a vgm = 50 km/h. vga se kontroli{e nakon 26 s po 

nadvo`ewu aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz, a vgm kod aktivne pru`ne balize od 500 Hz. 
1. AS-ure|aj iskqu~en. Linije A, B i C su u nultom polo`aju. 
2. AS-ure|aj ukqu~en. Linija A u nultom polo`aju, linija B u dowem polo`aju (Zv) a linija C u gorwem 

polo`aju (Zz). Ovo je osnovni polo`aj „Re`ima vo`we 2“. 
Sva ostala upisivawa na slikama 2. i 3. (slu~ajevi 3, 6, 7, 8, 9, 11) u ovom re`imu ostaju kao u „Re`imu vo`we 1“. 

Jedina je razlika u upisivawu linije C, koja prelazi iz osnovnog (gorweg) u nulti polo`aj kod prinudnog ko~ewa. 
Re`im vo`we 3 
Kod ovog re`ima vo`we grani~ne brzine su vga=50 km/h, a vgm=40 km/h. vga se kontroli{e nakon 34 s po 

nadvo`ewu aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz, a vgm kod aktivne pru`ne balize od 500 Hz. 
1. AS-ure|aj iskqu~en. Linije A, B i C su u nultom polo`aju. 
2. AS-ure|aj ukqu~en. Linija A u nultom polo`aju, linija B prelazi u gorwi polo`aj, koji je sada postao Zv, a 

linija C je u nultom polo`aju. Ovo je osnovni polo`aj „Re`ima vo`we 3“. 
Sva ostala upisivawa na slikama 2. i 3. (t. 3, 6, 7, 8, 9 i 11) u ovom re`imu ostaju kao u „Re`imu vo`we 1“. Jedina 

je razlika u upisivawu linije B, koja prelazi iz osnovnog (gorweg) polo`aja (Zv) u nulti polo`aj pri nadvo`ewu 
aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz, odnosno u dowi polo`aj (Zw) kada se blagovremeno pritisne taster „Budnost“. 

Crte` na slici 3. jednak je u svim ta~kama sa crte`om slike 2, a jedina razlika postoji u t. 4, 5 i 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 3. – Zapis djelovawa AS-ure|aja I 60 „Iskra – SEL“ na registratorima RT 9i, RT 12i i RT 13i „Hasler“ 
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4. Uticaj aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz kada taster „Budnost“ nije pritisnut. Poslije 4 s nastupa prinudno 
ko~ewe. U momentu nadvo`ewa aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz, B linija ide iz osnovnog u nulti polo`aj. Na 
po~etku prinudnog ko~ewa istovremeno se linija B vra}a u osnovni polo`aj (Zv), a C linija ide u gorwi polo`aj 
(Zz). Po razrje{ewu AS-ure|aja linije se vra}aju u osnovni polo`aj. 

5. Uticaj aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz kada je taster „Budnost“ pritisnut u vremenskom intervalu od 4 s. 
Brzina nije smawena ispod grani~ne brzine vga u vremenskoj kontroli brzine od 20 s. 

Iz osnovnog polo`aja u momentu nadvo`ewa linija B ide u nulti polo`aj, gdje ostaje do pritiska na taster 
„Budnost“, kada prelazi u gorwi polo`aj (Zv) i tu ostaje 20 s, nakon uticaja pru`ne balize od 1.000 Hz. Kada nastupa 
prinudno ko~ewe, istovremeno linija C ide u gorwi polo`aj (Zz), a linija B vra}a se u osnovni polo`aj. Po 
razrje{ewu AS-ure|aja linije A, B i C se vra}aju u osnovni polo`aj. 

 10. Uticaj aktivne pru`ne balize od 1.000 Hz kada je ukqu~en taster „Vo`wa po nalogu“ (Tb), a nije pritisnut 
taster „Budnost“. Ovo je nepravilno rukovawe. 

2)  Tip „Deuta“ ER 4/7 
Ovaj tip brzinomjernog ure|aja ima jedan pogon i nema satni mehanizam. Podaci na registruju}oj traci upisuju 

se i o~itavaju s desna na lijevo. Registruju}a traka je {iroka 50 mm i duga 36 m, {to odgovara za upisivawe vo`we 
na pre|enom putu od cca 7.000 km. Kod stavqawa nove trake, na kontrolnom otvoru vidi se o{tri dio zelenog 
otiska, koji se potro{wom trake {iri. Kada se na kontrolnom otvoru pojavi crveno poqe, zna~i da je jo{ preostalo 
trake za upisivawe vo`we na putu od 860 km. Sva o~itavawa na traci vr{e se {ablonom. 

 

Slika 4 – [ablon – plo~a za o~itavawe sa registarske trake 
Traka je po visini podijeqena na dva dijela: 
- dio za registrovawe dejstva AS-ure|aja, 
- dio za dijagram brzina – put. 
Na dijelu za registrovawe dejstva AS-ure|aja upisuje se 10 vodoravnih oznaka. 
Ovo upisivawe vr{i 10 elektroda povezanih u jedan blok. Elektroda Zl ispisuje i osnovnu liniju koja slu`i za 

pravilno postavqawe {ablona prilikom o~itavawa. Pet elektroda su ve}eg pre~nika (0,7 mm) i wihovo 
registrovawe je kratkotrajno, a preostalih pet su maweg pre~nika (0,3 mm). 

Postoji jo{ jedan blok od dvije elektrode, koje su u odnosu na prethodne pomjerene za 90° i registruju ukqu~ewe 
AS-ure|aja unutar dijela trake za registrovawe dijagrama brzine (Zl). 

Na traci odozgo na doqe upisuje se sqede}e: 
Zl – Kratka crta. Djelovawe aktivne pru`ne balize 1.000 Hz. Crta po~iwe kod nadvo`ewa aktivne pru`ne balize 

od 1.000 Hz, a zavr{ava se nakon sprovedene vremenske kontrole brzine (20, 26, 34 s za re`ime 1, 2 i 3). 
Zw – Kratka linija. Ozna~ava rukovawe tasterom „Budnost“ unutar 4 s poslije djelovawa aktivne pru`ne balize 

od 1.000 Hz. Upisivawe po~iwe pritiskom na taster „Budnost“, a zavr{ava se poslije izvr{ene vremenske kontrole 
brzine. 

Zg – Ta~kasta oznaka. Djelovawe aktivne pru`ne balize od 500 Hz. 
Zb – Kratka linija. Ozna~ava rukovawe tasterom „Vo`wa po nalogu“. 
Zl – Stalna linija. Biqe`i se sve dok je pritisak vazduha u glavnom vodu normalan (5 bara). ^im pritisak padne 

ispod 1,5 bara, linija se prekida. 
Zz – Kratka linija. Biqe`i se za vrijeme prinudnog ko~ewa. 
Zm – Stalna linija. Preklopnik re`ima vo`we u polo`aju 2. 
Zu – Stalna linija. Preklopnik re`ima vo`we u polo`aju 3. 
Zo – Zm + Zu – dvije stalne linije. Preklopnik re`ima vo`we u polo`aju 1. 
Zga – Stalna linija. Biqe`i se kada je brzina voza ve}a od predvi|ene ispitne brzine kod vremenske kontrole, 

za ukqu~eni re`im vo`we: 
- kod re`ima 1 ispitna brzina nakon 20 s je 90 km/h, 
- kod re`ima  2  ispitna brzina nakon 26 s je 65 km/h, 
- kod re`ima  3  ispitna brzina nakon 34 s je 50 km/h. 
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Zgm – Stalna linija. Biqe`i se kada je brzina voza ve}a od predvi|ene kontrolne brzine pri djelovawu aktivne 
pru`ne balize od 500 Hz, za ukqu~eni re`im vo`we: 

- kod re`ima 1 kontrolna brzina je 65 km/h, 
- kod re`ima 2 kontrolna brzina je 50 km/h, 
- kod re`ima 3 kontrolna brzina je 40 km/h. 
Ze – Dvostruka linija. Biqe`i se kod ukqu~ivawa AS-ure|aja. 
Dio trake za registrovawe dijagrama brzina – put nalazi se na dowem dijelu trake. Ovaj dijagram biqe`i se tako 

{to se brzina ocrtava u direktnoj zavisnosti sa pre|enim putem. Kada vozilo miruje, traka se ne kre}e i nema 
nikakvog biqe`ewa. Brzina se o~itava {ablonom na sqede}i na~in: 

- Nulta linija na traci dobija se spajawem dvije nulte ta~ke brzine (v = O) zadwih zaustavqawa voza. Nulta 
linija brzine na {ablonu poklopi se sa nultom linijom na traci i o~itava se vrijednost brzine sa {ablona. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5 – Stvarni izgled registruju}e trake sa upisanim djelovawem AS-ure|aja 
 
 
Na slici 5. prikazan je stvarni izgled registruju}e trake sa upisanim djelovawem AS-ure|aja i krivom brzine. 

Na slikama od 6. do 16. dati su {ematski prikazi sa obja{wewima pojedina~nih djelovawa AS-ure|aja i wihovih 
kombinacija. 
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Podaci  koje daje AS-ure|aj na registruju}oj traci /primjeri za kombinaciju SIEMENS-DEUTA/ 
 

 

 
 
 
 

Slika 6. Slika 7. Slika 8. 
1. Uticaj 1.000 Hz bez 
poslu`ivawa tastera 
„Budnost“: Zv 

1. Uticaj 1.000 Hz 1. Uticaj 1.000 Hz 

2. Prinudno ko~ewe poslije 4 
sek.: Zz 

2. Poslu`ivawe tasterea 
„Budnost“: Zw 

2. Poslu`ivawe tastera 
„Budnost“: Zw 
/3/Bga<95 km/h

 3. Prinudno ko~ewe poslije 20 
sek. /3/Bga > 95 km/h: Zz

 4. Prinudno ko~ewe poslije 26 
sek. /4/Bga > 65 km/h: Zz 

4. Uticaj 500 Hz:Zg 
/5/ Bgm < 65 km/h 
/6/ Bgm < 65 km/h 
/7/ Bgm < 50 km/h 
/8/ Bgm < 50 km/h 
/9/ Bgm < 40 km/h 

+ Bez registrovawa, ve} 
obiqe`avawe grani~nih 
brzina 

5. Prinudno ko~ewe poslije 34 
sek. 
/5/Bga > 50 km/h: Zz
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Podaci koje daje AS-ure|aj na registruju}oj traci /primjeri za kombinaciju SIEMENS-DEUTA/ 
 

 
 

 

 
Slika 9. Slika 10. Slika 11. 

1. Uticaj 1.000 Hz: Zv 1. Uticaj 1.000 Hz: Zv 1. Uticaj 1.000 Hz: Zv 
2. Poslu`ivawe tastera 
„Budnost“: Zv 

2. Poslu`ivawe tasterea 
„Budnost“: Zw 
/3/ Bga < 95 km/h 
/4/ Bga < 65 km/h 
/5/ Bga < 65 km/h

2. Poslu`ivawe tastera 
„Budnost“: Zw 

4. Uticaj 500 Hz: Zg  4. Uticaj 500 Hz:Zg 
/3/ vga < 95 km/h 
/5/ vgm < 65 km/h 
/6/ vga < 65 km/h 
/7/ vgm < 50 km/h 
/8/ vga < 50 km/h 
/9/ vgm < 40 km/h 

5. Prinudno ko~ewe uticajem 
500 Hz: Zz 
/3/ vga < 95 km/h 
/5/ vgm > 65 km/h 
/6/ vga < 65 km/h 
/7/ vgm > 50 km/h 
/8/ vga < 50 km/h 
/9/ vgm > 40 km/h 

+ Bez registrovawa, ve} 
obiqe`avawe grani~nih 
brzina 
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Podaci koje daje AS-ure|aj na registruju}oj traci /primjeri za kombinaciju SIEMENS-DEUTA/ 

 

 

 

 
  
 
 
    
              Slika 12.                                     Slika 13.                                   Slika 14. 
         1.  Uticaj 1.000 Hz: Zv             1. Uticaj 1.000 Hz: Zv                 1. Prinudno ko~ewe zbog smetwe 
         2. Poslu`ivawe                       2. Poslu`ivawe                          2. AS-ure|aj iskqu~en: 
          tastera „Budnost“: Zw             tastera „Budnost“: Zw                      Zg+Zb+Za 
 3. Uticaj 500 Hz: Zg                  4. Uticaj 500 Hz: Zg 
     /3/ vga < 95km/h                       /3/ vga < 
     /5/ vgm < 65km/h                      /5/ vgm < 
            /6/ vga < 65km/h                        /6/ vga < 
    /7/ vgm < 60km/h                       /7/ vgm < 
            /9/   vga < 50km/h                      /9/ vga < 
            /10/  vgm < 40km/h                   /10/  vgm < 
         8. Uticaj 2.000  Hz: Zb+Z2·Zb8  Vo`wa pored                            + Bez registrovawa, 
                                                           glavnog signala koji                       ve} obiqe`avawe 
                                                            pokazuje „stoj“                             grani~nih brzina 
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Podaci koje daje A-ure|aj na registruju}oj traci / primjeri za kombinaciju SIEMENS-DEUTA/ 

 

 
                                          
 
 
                                           Slika 15.                              Slika 16. 
 
                                   1. AS-ure|aj iskqu~en               1. Zeleni taster 
                                       Zg+Zb·Za                                 pritisnut/ure|aj 
                                                                             za koncentraciju 
                                    2. AS-ure|aj ukqu~en:              svjetlosti ispravan/ 
                                        Ze 
                                                                                      2. AS-ure|aj iskqu~en  
                                   3. Vidi odjeq.3.14                          pomo}u kontrolnika 
                                                                                          napona 
                                                                                                                                       + bez registrovawa 
                                                                                                                                          ve} obiqe`avawe 
                                                                                                                                         grani~nih brzina 

 
 

 
Pokaziva~i brzine 
Za upisivawe dejstva AS-ure|aja, pored registratora i pokaziva~a, u istom ku}i{tu kod brzinomjernih ure|aja 

RT9i, RT12i i RT13i, moraju postojati i posebni pokaziva~i brzine A16i, A28i, A29i i A32i. 
Svi pokaziva~i brzine imaju zajedni~ki pogon sa brzinomjernim ure|ajem, tako da pokazivawa na wima 

odgovaraju registraciji brzine na traci registratora. 
Kada vozilo ima samo jedno upravqa~ko mjesto, brzinomjerni ure|aj i pokaziva~ nalaze se u istoj kabini, a kada 

ima dva upravqa~ka mjesta, u jednoj se nalazi brzinomjerni ure|aj, a u drugoj pokaziva~ brzine. 
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Prilog 2. 

OSTALI BRZINOMJERNI URE\AJI 
1. Tip „Deuta“ WR 2 
Ovaj tip spada u brzinomjerne ure|aje sa dva pogona. Podaci na traci registruju se s desna na lijevo (vidi 

strelicu na slici 17). 
 

 
Slika 17 – Registruju}a traka „DEUTA” WR 2 

 
Registruju}a traka {iroka je 45 mm, a brzina vo`we na woj registruje se u zavisnosti od du`ine pre|enog puta, 

gdje 1 cm na traci predstavqa pre|eni put od 1 km. Prema tome, du`ina puta u km koju je voz pre{ao izme|u dva 
stajawa odgovara rastojawu po~etka i zavr{etka linije brzine u cm. 

Ispod nulte linije na traci registruje se vrijeme vo`we tako|e u zavisnosti od pre|enog puta, i to u vidu 
isprekidane prave sa kosim linijama prema doqe. Svaki prekid ozna~ava vrijeme od 1 minuta, a linija se zove 
linija vremena. 

Pri stajawu voza, koje je na traci predstavqeno odstojawem zavr{etka jedne i po~etka susjedne linije brzine, 
traku pokre}e satni mehanizam, gdje 1 cm na traci predstavqa stajawe u trajawu od 5 minuta. 

Na traci (slika 17) registrovani su sqede}i podaci: 
a) pre|eni put izme|u dva stajawa od 9,5 km, {to pokazuje du`ina linije brzine od 9,5 cm na apscisi, 
b) vrijeme vo`we od 10 minuta utvr|uje se iz broja prekida (10) linije vremena, 
v) najve}a postignuta brzina od 80 km/h poslije pre|enog puta od 2,5 km (2,5 cm du`ine na traci), odnosno u 

~etvrtom minutu vo`we (~etvrti prekid vremenske linije), 
g) smawewe brzine na 45 km/h poslije pre|enog puta od 5,5 km (5,5 cm du`ine na traci), odnosno poslije vo`we od 

6 minuta ({est prekida vremenske linije) i 
d) stajawe od 3 minuta, koje je na traci predstavqeno du`inom od 0,6 cm. 
2.   Tip „Hasler“ RT 9, RT 12 i RT 13 
Ovi tipovi brzinomjernih ure|aja su u potpunosti isti sa ve} opisanim tipovima RT 9i, RT 12i i RT 13i. Jedina 

razlika izme|u tipova sa „i“ i bez „i“ je u tome {to brzinomjerni ure|aji bez „i“ nisu predvi|eni da registruju 
djelovawe AS-ure|aja I 60, ve} su mogu}e dodatne registracije po izboru: 

- smjer vo`we, 
- pritisak u glavnom vodu pri ko~ewu, 
- upotreba zvu~nih i svjetlosnih signala, 
- ukqu~ivawe budnika, 
- dejstvo elektri~ne ko~nice i dr. 
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Slika 18 – Registruju}a traka „HASLER„ RT 12 sa dodatnim registracijama 

 
Kod vozila sa dva upravqa~ka mjesta uz navedene tipove brzinomjernih ure|aja ugra|uju se pokaziva~i brzine 

A16, A28, A29 i A32. 
3. Tip „Hasler“ Tel RT 8 i Tel RT 11 
Ovaj tip spada u brzinomjerne ure|aje sa dva pogona. Podaci na traci registruju se s lijeva na desno (vidi 

strelicu na slici 19). 
 

 
Slika 19 – „HASLER“ TEL RT 8 i TEL RT 11 

 
Registruju}a traka {iroka je 92 mm. Brzina se na traci registruje u zavisnosti od du`ine pre|enog puta, gdje 0,5 

cm na traci predstavqa pre|eni put od 1 km. Na gorwem i dowem rubu trake brzinomjerni ure|aj ubada ta~kice u 
razmaku od 2,5 mm, koji odgovara pre|enom putu od 0,5 km. 

Linija brzine registruje se u dowem, a linija vremena u gorwem dijelu trake. Za lako o~itavawe vremena na 
gorwem dijelu trake nalazi se lineatura vremena, tj. 11 vodoravnih linija na me|usobnom rastojawu od 2 mm, koje 
odgovara vremenu od 1 minuta. Linija vremena se obiqe`ava kosim linijama od najni`e do najvi{e linije lineature 
i obratno, a svaka kosa linija predstavqa vrijeme od 10 minuta. 
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Pri stajawu voza pokretawe trake vr{i satni mehanizam, gdje razmak ta~kica od 2,5 mm odgovara bavqewu voza 
u trajawu od 30 minuta. 

Pokretawe registruju}e trake u jedinici vremena kod ve}ih brzina je br`e, a kod mawih sporije, zbog ~ega je 
linija vremena u zavisnosti od brzine du`a ili kra}a. Pri bavqewu u stanici pomjerawe trake je sporije nego pri 
vo`wi, a linija vremena uspravnija. 

U poqu izme|u gorweg reda ta~kica i vremenske linije registruju se ~asovi u cijelim brojevima od 0 do 24 i to 
ubodima brojki sa ta~kom ispod broja, koja le`i neposredno iznad odgovaraju}eg vrha linije vremena. 

Krajwi dio trake za sve vrste brzinomjernih ure|aja, na du`ini od 2 m, obiqe`en je jednom kosom linijom po 
du`ini trake. Kada naro~ita oznaka na okcu brzinomjernog ure|aja pokrije liniju na traci, zna~i da je ostala 
korisna du`ina jo{ od 1 m, {to odgovara putu od oko 200 km vo`we. 

Na traci (slika 19) registrovani su sqede}i podaci: 
a) voz je stigao u stanicu A u 11 ~asova i 10 minuta, 
b) bavqewe u stanici A bilo je 1 minut (do 11 ~asova i 11 minuta), 
v) vo`wa izme|u stanica A i B trajala je 11 minuta, tj. voz je stigao u stanicu B u 11 ~asova i 22 minuta, 
g) pre|eni put izme|u A i B je 10,6 km (21 ubod ta~kica i ne{to vi{e), 
d) najve}a postignuta brzina izme|u A i B je 70 km/h, poslije pre|enog puta od 4,4 km (ne{to preko 8 ta~kica), u 

11 ~asova i 16 minuta, 
|) smawewe brzine od 43 na 41 km/h poslije pre|enog puta od 1,5 km (3 uboda ta~kica), odnosno 6,3 km (ne{to 

preko 12 uboda ta~kica), u 11 ~asova i 13 minuta, odnosno u 11 ~asova i 18 minuta i 
e) stajawe u stanici B iznosilo je 40 minuta i 30 sekundi, tj. od 11 ~asova i 22 minuta do 12 ~asova, 2 minuta i 30 

sekundi. 
4. Tip „Teloc“ RT 220 
I ovaj tip ima dva pogona. Podaci na traci registruju se s lijeva na desno (vidi strelicu na slici 20). 

 
1 km kod brzinomjera sa broj~anikom preko 50 km 

1/2 km kod brzinomjera sa broj~anikom od 50 km ili mawim 

Slika 20 – TELOK RT-220        
 
Registruju}a traka {iroka je 80 mm. Brzina vo`we se na traci registruje u zavisnosti od du`ine pre|enog puta, 

gdje kod brzinomjernog ure|aja sa brojilom preko 50 km/h odstojawe izme|u dvije uzastopne ta~ke od 5 mm na traci 
predstavqa pre|eni put od 1 km, a kod brzinomjernog ure|aja sa brojilom od ili ispod 50 km/h odstojawe izme|u 3 
uzastopne ta~ke od 10 mm na traci predstavqa 1 km. Ta~kice se registruju na gorwem i dowem rubu trake. 

Brzina se registruje u dowem dijelu trake, a vrijeme u gorwem dijelu trake na lineaturi sa sedam vodoravnih 
linija na me|usobnom odstojawu od po 5 mm. Minutna linija obiqe`ava se kosim linijama odozdo na gore, od 
najni`e do najvi{e linije, za vrijeme od 30 ili 15 minuta, poslije ~ega se pisaqka iskqu~uje, a minutna linija 
vertikalno pada na nultu liniju lineature, da bi se opet kosom linijom popela ka gorwoj liniji. 

Po{to je rastojawe izme|u linija lineature 5 mm, svaki milimetar predstavqa vrijeme od 1 minuta kod 
brzinomjernih ure|aja kod kojih se pisaqka iskqu~uje poslije 30 minuta, a 1/2 minuta kod brzinomjernih ure|aja kod 
kojih se iskqu~uje poslije 15 minuta. 

^asovi se registruju od 0 do 24 ubodom na lineaturi vremena na odgovaraju}em mjestu za oznake ~asova na traci i 
to 6 mm lijevo od vertikalne minutne linije vremena. 

Da li se pisaqka minutne linije iskqu~uje na svakih 30 ili 15 minuta utvr|uje se na taj na~in {to }e se vidjeti 
da li se pewala ~etiri ili dva puta izme|u dva susjedna ~asovna uboda. 

^asovi su ozna~eni na traci po vertikali od 0 do 24 prema gore, a minuti od 0 do 30, odnosno 15 u kosom poretku 
navi{e udesno. 
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Traka se pomi~e samo dok je vozilo u kretawu, pri stajawu traka se ne pomjera. Od tog trenutka minutna linija se 
pewe vertikalno do najvi{e linije lineature, zatim opada na nultu liniju i ponovo se pewe po istoj liniji za sve 
vrijeme stajawa vozila. Da bi se utvrdilo vrijeme stajawa, potrebno je da se zna koliko se puta pisaqka pewala po 
istoj vertikali, {to se mo`e zakqu~iti analizom vremena putovawa u razmaku ~asovnih oznaka prije i poslije 
ozna~enog mjesta bavqewa. 

Kada pisaqka pri stajawu prolazi vi{e puta minutnu liniju po vertikali, ta }e linija postati ne{to debqa, iz 
~ega se mo`e zakqu~iti da je bavqewe voza bilo vi{e od 30 odnosno 15 minuta. 

Na traci (slika 20) registrovani su sqede}i podaci: 
a) voz je stigao u stanicu A u 14 ~asova i 25 minuta, 
b) bavqewe u stanici trajalo je 7 minuta, tj. do 14 ~asova i 32 minuta, 
v) vo`wa izme|u stanica A i B trajala je 13 minuta, tj. voz je stigao u stanicu B u 14 ~asova i 45 minuta, 
g) pre|eni put izme|u A i B je oko 1 km (11 ta~kica), 
d) najve}a postignuta brzina izme|u A i B je 72 km/h, poslije pre|enog puta od oko 4,3 km, u 14 ~asova i 38 minuta 

i 
|) bavqewe u stanici B trajalo je 48 minuta, tj. od 14 ~asova i 45 minuta do 15 ~asova i 33 minuta. Pisaqka se 

mijewala za to vrijeme od linije obiqe`ene sa 15 do najvi{e linije (30), {to predstavqa vrijeme od 15 minuta, 
zatim je pala na nultu liniju i ponovo se popela do najvi{e linije, {to predstavqa daqih 30 minuta; zatim je opet 
pala na nultu liniju i podigla se za 3 mm, {to odgovara vremenu od 3 minuta. Dakle, ukupno je bavqewe: 15 + 30 + 3 
= 48 minuta. Da se pisaqka vi{e puta pewala i padala po istoj vertikali vidi se po zadebqawu vertikalne linije, 
kao i po oznaci za 16. ~as, kome je prethodila vo`wa i bavqewe u stanici C do 27 minuta. 

5. Tip „Hasler“ TEL RT 9 
Ovaj tip je uglavnom iste konstrukcije kao i brzinomjerni ure|aj TEL RT8. Ne{to je ve}ih dimenzija radi 

ugra|ivawa dodatnog ure|aja za registrovawe. 
Podaci na traci registruju se s lijeva na desno (vidi strelicu na slici 21). 
Registruju}a traka je {irine 102 mm. Predwi put, ~asovi, minuti i brzine registruju se potpuno na isti na~in 

kao kod TEL RT 8. Poqe za liniju brzine {iroko je 40 mm, preostalo poqe ispod linije brzine slu`i za 
registrovawe dodatnog ure|aja. 

Na preostalom poqu {irine 20 mm registruje se: 
- smjer vo`we, odnosno prekid struje, 
- pritisak, odnosno vakuum u glavnom vazdu{nom vodu. 
 
 

 
Slika 21 – TELOC RT 9 

 
Na slici 21. predstavqen je smjer vo`we, odnosno prekid struje, tako da gorwi polo`aj dijagrama zna~i jedan, a 

dowi drugi smjer vo`we, odnosno kada je pod strujom i bez struje. 



Цен трал ни ре ги стар хар ти ја од ври јед но сти 

а.д. Ба ња Лу ка

На осно ву чла на 191. и чла на 201. став 1. За ко на о тр -
жи шту хар ти ја од ври јед но сти (“Слу жбе ни гла сник Ре пу -
бли ке Срп ске”, бр. 92/06 и 34/09), чла на 61. став 1. тач ка 1.
За ко на о пред у зе ћи ма (“Слу же ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06) и чла на
26. тач ка 1. и чла на 73. Ста ту та Цен трал ног ре ги стра хар -
ти ја од ври јед но сти ак ци о нар ско дру штво Ба ња Лу ка -
Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
ске”, број 95/08), Скуп шти на ак ци о на ра Цен трал ног ре ги -
стра хар ти ја од ври јед но сти, на XV сјед ни ци, одр жа ној 4.
де цем бра 2009. го ди не,  д о  н и  ј е  л а  ј е

ОД  Л У  К У

О ИЗ МЈЕ НА МА И ДО ПУ НА МА СТА ТУ ТА ЦЕН ТРАЛ НОГ

РЕ ГИ СТРА ХАР ТИ ЈА ОД ВРИ ЈЕД НО СТИ 

АК ЦИ О НАР СКО ДРУ ШТВО БА ЊА ЛУ КА

- Пре чи шће ни текст -

Члан 1.

У чла ну 30. Ста ту та Цен трал ног ре ги стра хар ти ја од
ври јед но сти ак ци о нар ско дру штво Ба ња Лу ка - Пре чи шће -
ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, број
95/08) иза ста ва 5. до да ју се но ви ст. 6. и 7., ко ји гла се:

“Ако ли ста кан ди да та из ста ва 5. овог чла на не до би је
за ко ном про пи са ну ве ћи ну гла со ва, Скуп шти на мо же да
од лу чи:

а) да се по но ви гла са ње о ли сти ко ја ни је до би ла ве ћи -
ну гла со ва или

б) да се из ме ђу при ја вље них кан ди да та ко ји ис пу ња ва -
ју усло ве кон кур са утвр ди но ва ли ста кан ди да та и да се о
њој гла са, сход но ст. 4. и 5. овог чла на или

ц) да се рас пи ше но ви јав ни кон курс.

Ако ли ста кан ди да та ни на кон гла са ња у скла ду са ста -
вом 5. т. а) или б) овог чла на не до би је за ко ном про пи са ну
ве ћи ну гла со ва, Скуп шти на оба ве зно до но си од лу ку о ра -
спи си ва њу но вог јав ног кон кур са..”.

До са да шњи став 6. овог чла на по ста је став 8. и ми је ња
се и гла си:

“Ако у то ку тра ја ња ман да та Управ ног или Над зор ног
од бо ра не ко од мје ста оста не упра жње но, кон курс на про -
це ду ра спро во ди се за оно ли ко мје ста ко ли ко је упра жње -
но, а гла са ње на Скуп шти ни се вр ши уз сход ну при мје ну
од ред би овог ста ту та ко је се од но се на из бор ових ор га на у
пу ном са ста ву.”.

До са да шњи став 7. овог чла на по ста је став 9. 

Члан 2.

На ову од лу ку са гла сност да је Ко ми си ја за хар ти је од
ври јед но сти Ре пу бли ке Срп ске.

На кон до би ја ња са гла сно сти из ста ва 1. ове од лу ке, ова
од лу ка се об ја вљу је у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке
Срп ске”.

Члан 3.

Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи -
ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”.

Број: Ск - 9116/09 Пред сје да ва ју ћи
4. де цем бра 2009. го ди не Скуп шти не ак ци о на ра,
Ба ња Лу ка Зо ран Ша ре нац, с.р.

На осно ву чла на 191, чла на 198. тач ка в) и чла на 201.
став 1. За ко на о тр жи шту хар ти ја од ври јед но сти (“Слу -
жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 92/06 и 34/09), чла -
на 62. тач ка 2. За ко на о пред у зе ћи ма (“Слу жбе ни гла сник
Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и
34/06) и чла на 34. тач ка 14. Ста ту та Цен трал ног ре ги стра
хар ти ја од ври јед но сти ак ци о нар ско дру штво Ба ња Лу ка –
Пре чи шће ни текст (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп -
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Pritisak, odnosno vakuum u vodu registruje se na dowem poqu registruju}e trake, neposredno ispod dowih 
transportnih ta~aka. Obiqe`na osnovna linija odgovara atmosferskom pritisku (nulta linija). Vi{i pritisak i 
vakuum registruju se na istoj liniji iznad osnovne (nulte linije) na odgovaraju}em rastojawu.  

Ako je pritisak u vodu jednak atmosferskom pritisku, tada se registruju}a kriva poklapa sa osnovnom linijom 
(nultom). 

6. Tip „CHICAGO Pneumatic“ 
Ovaj tip spada u brzinomjerne ure|aje sa jednim pogonom od to~ka osovinskog sklopa vozila. 
Podaci na traci registruju se s desna na lijevo. 
Registruju}a traka je {iroka 66 mm, a linije brzine na woj upisane su isprekidanim linijama. Brzina vo`we na 

traci registruje se u zavisnosti od du`ine pre|enog puta, gdje jedna linija (sa razmakom) u du`ini od 7,7 mm 
odgovara pre|enom putu od 1 km. Prema tome, stvarna du`ina puta u km dobija se kada se odgovaraju}a du`ina na 
traci u mm podijeli sa 7,7, odnosno kada se na traci izbroje isprekidane linije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 22. – „CHICAGO 60 PNEUMATIC“ 
Ovaj brzinomjerni ure|aj ne registruje vrijeme. 
Na slici 22. registrovani su sqede}i podaci: 
a) pre|eni put izme|u dva stajawa iznosi 32,5 km (na traci 250,25 mm), 
b) najve}a brzina od oko 100 km/h postignuta je poslije pre|enog puta od 6,3 km (49 mm: 7,7) i 
v) brzina je smawena na 77 km/h poslije pre|enog puta od 14,3 km (110 km na traci). 

 

 




