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На основу члана 60б. став 4. Закона о јавним путевима 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 89/13 и 83/19) 
и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, број 115/18), министар сао-
браћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УПРАВЉАЊА ТУНЕЛОМ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин управљања ту-

нелом, као и предузимање мјера и активности за безбједно 
одвијање саобраћаја у тунелима дужине веће од 500 метара.

Члан 2.
Појмови који се користе у овом правилнику имају сље-

деће значење:
1) документација о безбједности за тунел у фази пројек-

товања је документација у којој се описују превентивне и за-
штитне мјере потребне за постизање пуне безбједности кори-
сника тунела, а нарочито у вези са присуством лица са смање-
ном покретљивошћу и лица са инвалидитетом, својствима 
путног правца, структуром грађевине, окружењем, врстом 
саобраћаја и активностима служби за хитне интервенције;

2) службе за хитне интервенције су све службе које 
интервенишу у случају саобраћајне незгоде, односно ван-
редног догађаја у тунелу, у складу са прописима којима се 
уређују ванредне ситуације.

Члан 3.
(1) Управљање тунелом врши се предузимањем мјера 

и активности:
1) у фази пројектовања тунела,
2) у фази предаје тунела на коришћење и редовним 

условима коришћења тунела,
3) у условима обављања ванредног превоза у тунелу 

или измјене режима саобраћаја,
4) приликом настанка ванредних догађаја (саобраћајне 

незгоде, вожње у супротном смјеру, заустављања возила, 
пожара у тунелу и слично).

(2) За управљање тунелом задужен је управљач пута (у 
даљем тексту: управник тунела).

Члан 4.
(1) Управник тунела дужан је да обезбиједи израду не-

зависних пројеката мапирања ризика којима се утврђују 
сви фактори који утичу на безбједност саобраћаја у тунелу.

(2) Управник тунела дужан је да припреми годишњи 
извјештај о врстама, узроцима и размјерама ванредних 
догађаја и ванредних ситуација у тунелима, о предузетим 
мјерама и активностима система заштите и спасавања и о 
процјенама даљег развоја ситуације, у складу са прописима 
којим се уређују ванредне ситуације.

(3) Извештај из става 2. овог члана доставља се Ми-
нистарству саобраћаја и веза Републике Српске (у даљем 
тексту: Министарства) сваке године до 31. јануара текуће 
за претходну годину.

Члан 5.
(1) Управник тунела дужан је да именује службеника за 

безбједност у тунелима на јавном путу којим управља, уз 
претходно прибављену сагласност Министарства.

(2) Службеник из става 1. овог члана може бити члан 
особља управника тунела или хитних служби, који је не-
зависан при доношењу свих одлука о питању безбједности 
у тунелу, те може обављати своје дужности и функцију по 
питању безбједности тунела за више тунела.

(3) Службеник за безбједност у тунелу дужан је да:
1) усклађује дјеловање са субјектима система заштите 

и спасавања, у складу са прописима којима се уређују ван-
редне ситуације,

2) учествује у припреми планова и програма развоја си-
стема заштите и спасавања, у складу са прописима којима 
се уређују ванредне ситуације,

3) учествује у дефинисању безбједносних захтјева при-
ликом пројектовања, изградње, реконструкције и одржа-
вања тунела,

4) учествује у систему заштите и спасавања, у складу 
са прописима којима се уређују ванредне ситуације, узи-
мајући у обзир безбједносне захтјеве у тунелу.

Члан 6.
Прије започињања грађевинских радова на тунелу, 

управник тунела дужан је да обезбиједи и финансира изра-
ду документације о безбједности за тунел у фази пројекто-
вања и достави је службенику за безбједност у тунелу.

Члан 7.
(1) Управљање тунелом у фази пројектовања обухвата 

сљедеће активности:
1) прибављање описа планиране грађевинске конструк-

ције и њених прилаза, заједно са документацијом за сагле-
давање пројекта и предвиђеним рјешењима за коришћење 
тунела,

2) прибављање описа простора са потребним пратећим 
садржајем за стационирање професионалне ватрогасне је-
динице у саставу објекта тунела или у његовој непосредној 
близини – за тунеле дужине веће од 3.000 метара,

3) израду студије прогнозе саобраћаја којом се прецизи-
рају очекивани услови за превоз опасних материја, заједно 
са резултатима анализе ризика за превоз опасних материја 
кроз тунеле,

4) израду извештаја о истраживању опасности у туне-
лу, са описом могућих незгода које угрожавају безбједност 
учесника у саобраћају у тунелима, а до којих би могло 
доћи током коришћења тунела, са описом врсте и значаја 
могућих посљедица и навођењем мјера којима се смањује 
вјероватноћа да до незгода дође, односно којима се ублажа-
вају њихове посљедице,

5) прибављање мишљења о безбједности тунела од слу-
жбеника за безбједност из члана 5. став 1. овог правилника 
и других, као што су стручна лица у превозу опасних мате-
рија, заштите од пожара и слично.

(2) Активности из става 1. овог члана спроводи управ-
ник тунела.

Члан 8.
(1) Поред обезбјеђивања документације из члана 7. овог 

правилника, управљање тунелом у фази предаје тунела на 
коришћење и редовних услова коришћења тунела обухвата 
и сљедеће активности:

1) израду упутства за обезбјеђивање коришћења и одр-
жавања тунела,

2) израду плана одзива у хитним ситуацијама, сачиње-
ног у сарадњи са службама за хитне интервенције, који 
обухвата и присуство лица са смањеном покретљивошћу и 
лица са инвалидитетом,

3) израду извјештаја о инцидентима и незгодама и њи-
хову анализу,

4) израду списка безбједносних вјежби и анализе сазна-
ња на основу тих вјежби.

(2) Документацију из става 1. овог члана обезбјеђује 
управник тунела из члана 3. став 2. овог правилника.

(3) Прије отварања тунела за саобраћај, документација 
из става 1. т. 1) и 2) овог члана доставља се службенику за 
безбједност у тунелу, који даје мишљење о отварању туне-
ла за саобраћај.

(4) Документација из става 1. т. 1) и 2) овог члана до-
ставља се службенику за безбједност у тунелу и приликом 
отварања тунела за саобраћај након сваке промјене у кон-
струкцији или начину функционисања тунела, која утиче 
на измјену појединих саставних дијелова документације о 
безбједности.
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Члан 9.

Управљање тунелом у условима обављања ванредног 
превоза или измјене режима саобраћаја врши се:

1) утврђивањем и примјеном посебних оперативних 
мјера ради смањења ризика приликом реализације ванред-
ног превоза,

2) примјеном посебног режима саобраћаја током 
трајања ванредног превоза у складу са издатом дозволом 
за ванредни превоз.

Члан 10.
(1) Прије извођења радова на промјени у конструкцији 

или начину функционисања тунела, управник тунела до-
ставља службенику за безбједност у тунелу документацију 
у којој се детаљно излаже приједлог промјене.

(2) Службеник за безбједност у тунелу анализира 
посљедице промјене и сачињава мишљење.

(3) По један примјерак мишљења из става 2. овог члана 
доставља се управнику тунела, Министарству и службама 
за хитне интервенције.

Члан 11.
Управљање тунелом приликом настанка ванредних до-

гађаја обухвата мјере и активности садржане у плану хит-
них интервенција, у складу са прописима којима се уређују 
минимални безбједносни захтјеви које тунел на јавном путу 
обавезно испуњава са аспекта безбједности саобраћаја.

Члан 12.
(1) Управник тунела и службе за хитне интервенције, 

у сарадњи са службеником за безбједност у тунелу, орга-
низују заједничке периодичне вјежбе запослених лица у 
тунелу и припадника служби за хитне интервенције.

(2) Периодичне вјежбе организују се тако да:
1) одговарају реалним условима,
2) омогуће јасно вредновање резултата,
3) спријече оштећење тунела,
4) се могу дјелимично спровести теоријски или компју-

терском симулацијом.
(3) Најмање на сваке четири године у тунелу одржавају 

се свеобухватне вјежбе у реалним условима.
(4) Сваке године у тунелу одржавају се дјелимичне, од-

носно симулационе вјежбе, осим у години у којој се одржа-
вају вјежбе из става 3. овог члана.

(5) Обустава саобраћаја у тунелу за потребе одржавања 
периодичних вјежби врши се у складу са прописима којима 
се уређују путеви и безбједност саобраћаја на путевима.

(6) У областима са више тунела који се налазе један 
у близини другог, свеобухватна вјежба реализује се у нај-
мање једном од тих тунела.

(7) Службеник за безбједност у тунелу и службе за хит-
не интервенције заједнички оцјењују вјежбе из ст. 2, 3. и 
4. овог члана, састављају извјештај и подносе одговарајуће 
приједлоге управнику тунела.

Члан 13.
(1) Коришћење тунела организује се на начин који обе-

збјеђује непрекидно и безбједно одвијање саобраћаја кроз 
тунел, на основу плана активности.

(2) План активности обухвата праћење карактеристика, 
одржавање и провјеру геомеханичких параметара, каракте-
ристика утицајне зоне тунела, грађевинске конструкције, 
електромашинске и остале опреме тунела.

(3) Основ за израду плана активности су аутоматски ге-
нерисани подаци из централног система за надзор и упра-
вљање тунелом, техничка документација тунела и остали 
доступни подаци.

(4) Рад централног система за надзор и управљање ту-
нелом из става 3. овог члана уређен је у складу са пропи-
сима о минималним безбједносним захтјевима за тунеле на 
јавном путу, са аспекта безбједности саобраћаја.

Члан 14.
(1) Управљање тунелом обухвата мјере обавјешта-

вања корисника тунела о условима одвијања саобраћаја 
и опасностима у тунелу, и то коришћењем техничких 
информационих система који се изводе у складу са про-
писима којим се уређују минимални безбједносни зах-
тјеви за тунеле на јавном путу, са аспекта безбједности 
саобраћаја.

(2) Технички системи повезују се у систем надзора и 
управљања у управљачком центру, осим сервиса који пру-
жају добављачи интернет услуга.

(3) За обавјештавање корисника тунела користе се стан-
дардизовани комуникациони протоколи.

Члан 15.
(1) Управљач пута дужан је да за тунеле који се користе, 

оцијени усклађеност тунела са захтјевима овог правилника, 
и то у року од двије године од дана ступања на снагу овог 
правилника.

(2) Управљач пута дужан је да, у случају да постоји 
потреба прилагођавања тунела у складу са захтјевима овог 
правилника, сачини план за прилагођавање са дефиниса-
ним мјерама за отклањање недостатака и динамиком реа-
лизације.

(3) План из става 2. овог члана управљач пута доставља 
Министарству ради усаглашавања.

(4) Мјере за отклањање недостатака из става 2. овог 
члана обавезно су у складу са захтјевима из овог правилни-
ка и прописима којима се уређују минимални безбједносни 
захтјеви за тунеле на јавном путу, са аспекта безбједности 
саобраћаја.

(5) Кад реализација одређених мјера за отклањање не-
достатака из става 2. овог члана захтијева техничко рје-
шење које се не може извести или се може извести уз не-
сразмјерно висок трошак, Министарство може прихватити 
спровођење других мјера за смањење ризика под условом 
да те мјере резултирају истом или побољшаном заштитом, 
а што се доказује анализом ризика.

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-46/21
30. марта 2021. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.
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Министар просвјете и културе, на основу члана 76. став 

2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 115/18) и члана 35. став 7, а у вези са 
чланом 38. став 1. Закона о библиотечко-информационој 
дјелатности (“Службени гласник Републике Српскe”, бр. 
44/16 и 62/18), у поступку разрјешења чланова Управног 
одбора ЈУ Народна библиотека “Пале” Пале,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПРЕСТАНКУ ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ 
ОДБОРА ЈУ НАРОДНА БИБЛИОТЕКА “ПАЛЕ” ПАЛЕ

1. Престаје дужност члановима Управног одбора ЈУ 
“Пале” Пале због истека мандата у сљедећем саставу:

1) Огњен Чворо,
2) Биљана Попић и
3) Наташа Короман.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 07.06/620-31-9/21
31. марта 2021. године Министар,
Бањалука Мр Наталија Тривић, с.р.




