
10.6.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 46 37
915

На основу члана 5. став 1. Закона о жељезницама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 58/01, 
110/03, 59/08, 24/12 и 33/14) и члана 69. ст. 1. и 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12 и 15/16), министар саобраћаја и веза  д о н о с и 

УПУТСТВО
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УПУТСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОЧНИЦА ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА (245)

1. У Упутству за одржавање кочница жељезничких возила (245); (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 48/05 и 
28/15), у глави I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ, у одјељку 1. Примјена Упутства, у тачки 1.1. у подтачки ц) послије ријечи: “коло-
сијеку” додају се ријечи: “као и локотрактори”.

2. У истој глави, у одјељку 4. Подјела возила, у тачки 4.1. у подтачки ц) послије ријечи: “постројења” додају се ријечи: 
“као и локотрактори”.

3. У глави II - ВРСТЕ И РОКОВИ ОДРЖАВАЊА КОЧНИЦА, у одјељку 1. Врсте одржавања кочница, у тачки 1.3. у 
подтачки а) у алинеји петој послије ријечи: “вучних возила” ријечи: “(П0, П1, П3, П6, П12, П24 и П36)” мијењају се и 
гласе: “(П1, П3, П6, П12 и П24)”.

4. У истој глави, у одјељку 2. Рокови одржавања кочница, у тачки 2.1. послије ријечи: “возила” додају се ријечи: “и 
локотрактора”.

5. У истој тачки подтачка а) мијења се и гласи:
“а) Електро и дизел-локомотиве, моторни возови и локотрактори
П12. . .П24 . . . СО . .. П12 . .. П24 ... П12 . . . П24 . . . П12 ... П24... П12... П24...СО. . . П12 . . . П24 . . . ГО

РК1     РК1      РК2     РК1      РК1      РК2       РК1       РК1     РК2    РК1    РК1   РК2     РК1       РК1      РК3
                 максимално 36 мјесеци                                   максимално 108 мјесеци

Рокови извршења појединих ревизија кочнице код вучних возила (локомотива) су:
- РК1 се врши приликом прегледа П12, П24 (П6),
- РК2 се врши сваких 36 мјесеци и приликом средње оправке (СО),
- РК3 се врши сваких 108 мјесеци и приликом главне оправке (ГО).
Код возила код којих није предвиђен П12, РК1 се врши приликом П6.” 
6. У глави III - ОДРЖАВАЊЕ КОЧНИЦА У РАДИОНИЦАМА, у одјељку 2. Обим радова у специјализованим радио-

ницама, у тачки 2.4. ријечи: “1; 2,5; 4; 5, односно 6 година” замјењују се ријечима: “1; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 7; 8, односно девет 
година”.

7. У глави IV - ОДРЖАВАЊЕ КОЧНИХ УРЕЂАЈА У СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИМ РАДИОНИЦАМА, у одјељку 5. Струч-
на оспособљеност радника, тачка 5.10. мијења се и гласи: 

“5.10. Стручну обуку могу да врше институције које овласти Министарство саобраћаја и веза, а које су обавезне да 
посједују доказ да су регистроване за обављање образовне дјелатности, да имају стручне кадрове за извођење обуке из 
области кочне технике и да располажу одговарајућом опремом и пословним просторијама за извођење обуке.”.

8. У истом одјељку, у тачки 5.11. ријечи: “одговоран је Центар за обуку” замјењују се ријечима: “одговорне су институ-
ције овлашћене од Министарства саобраћаја и веза”.

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

Број: 13.04/340-672/16
20. маја 2016. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.

Регулаторнa комисијa за енергетику 
Републике Српске 

На основу одредби члана 67. став 1. Закона о електрич-
ној енергији (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 190. ст. 1. и 2. Закона о оп-
штем управном поступку (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 13/02, 87/07 и 50/10), члана 10. став 1. тачка 
6. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике 
Српске - Пречишћени текст (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) и члана 43. 
став 1. Пословника о раду Регулаторне комисије за енер-
гетику Републике Српске (“Службени гласник Републике 
Српске”, брoj 59/10) и члана 21. став 1. Правилника о изда-
вању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
39/10 и 65/13), одлучујући по Захтјеву привредног друштва 
“Comsar energy hidro” д.о.о. Бања Лука за издавање дозво-
ле за изградњу Хидроелектране “Мрсово” на ријеци Лим, 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 
16. редовној сједници, одржаној 26.5.2016. године у Тре-
бињу,   д о н и ј е л а  ј е

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА ИЗГРАДЊУ 

ХИДРОЕЛЕКТРАНЕ “МРСОВО”

1. Усваја се Захтјев привредног друштва “Comsar energy 
hidro” д.о.о. Бања Лука за издавање дозволе за изградњу 
Хидроелектране “Мрсово” на ријеци Лим.

2. Дозвола за изградњу из тачке 1. диспозитива овог 
рјешења издаје се на период важења од шест година, рачу-
најући од 26.5.2016. године.

3. Саставни дио овог рјешења чини Дозвола за изград-
њу Хидроелектране “Мрсово” и Услови дозволе за изград-
њу, регистарски број: 01-511-04-1/66/16.

4. Ово рјешење ступа на снагу даном доношења и обја-
вљује се у “Службеном гласнику Републике Српске”.

О б р а з л ож е њ е
Привредно друштво “Comsar energy hidro” д.о.о. Бања 

Лука (у даљем тексту: подносилац Захтјева) поднијело је 
20.10.2015. године Регулаторној комисији за енергетику Ре-
публике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) на 


