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На осно ву чла на 5. став 1. Зако на о жеље зни ца ма Репу -
бли ке Срп ске (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
58/01, 110/03, 59/08 и 24/12) и чла на 82. став 2. Зако на о
репу блич кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп -
ске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар сао -
бра ћа ја и веза  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НАЧИ НУ ИЗБО РА, ПРО ЈЕК ТО ВА ЊУ, ГРА ЂЕ ЊУ,
РЕКОН СТРУК ЦИ ЈИ И ПУШТА ЊУ У ПОГОН 
СИГ НАЛ НО-СИГУР НО СНИХ УРЕ ЂА ЈА (405)

I - ОСНОВ НЕ ОДРЕД БЕ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу ју се избор новог типа, про -
јек то ва ње, гра ђе ње, рекон струк ци ја и пушта ње у погон
сиг нал но-сигур но сних (у даљем тек сту: СС) уре ђа ја на
пру га ма Репу бли ке Срп ске.

Члан 2.

(1) СС уре ђа ји ма у сми слу овог пра вил ни ка сма тра ју
се:

а) ста нич ни СС уре ђа ји,

б) пру жни СС уре ђа ји,

в) СС уре ђа ји за оси гу ра ње ран жир них ста ни ца,

г) СС уре ђа ји за оси гу ра ње пут них пре ла за у нивоу,

д) уре ђа ји за ауто мат ско вође ње возо ва (ауто-стоп уре -
ђа ји и уре ђа ји за кон ти ну ал ну кон тро лу брзи на),

ђ) уре ђа ји за даљин ско упра вља ње сао бра ћа јем (теле -
ко ман да сао бра ћа ја) и

е) допун ски СС уре ђа ји посеб них намје на (уре ђа ји за
јавља ње бро ја воза, уре ђа ји за реги стро ва ње хода воза по
реду вожње, уре ђа ји за јавља ње одро на, уре ђа ји за детек -
ци ју загри ја них осо ви на, уре ђа ји за гри ја ње скрет ни ца,
уре ђа ји за детек ци ју рав них мје ста на точ ко ви ма и дру го).

(2) СС уре ђа ји састо је се од скло по ва, а скло по ви од
еле ме на та.

(3) Пре ма тех но ло шком саста ву раз ли ку ју се: меха нич -
ки, елек тро ме ха нич ки, елек тро ре леј ни и елек трон ски СС
уре ђа ји.

Члан 3.

(1) На осно ву пла на раз во ја и пла на инве сти ци ја жеље -
знич ке инфра струк ту ре дефи ни ше се и уград ња СС уре ђа -
ја.

(2) У окви ру пла но ва из ста ва 1. овог чла на дефи ни шу
се:

а) врста оси гу ра ња слу жбе них мјеста;

б) врста оси гу ра ња сао бра ћа ја на отво ре ној пру зи, а то
су:

1) ауто мат ски пру жни блок (АПБ) или

2) уре ђа ји међу ста нич не зави сно сти (МЗ);

в) начин вође ња сао бра ћа ја (ауто мат ско вође ње возо ва,
теле ко ман да сао бра ћа ја, ауто-стоп уре ђа ји, кабин ска сиг -
на ли за ци ја, кон ти ну ал на кон тро ла и слич но);

г) оси гу ра ње пут них пре ла за у нивоу;

д) уград ња допун ских СС уре ђа ја посеб них намје на
(гри ја ње скрет ни ца, детек то ри загри ја них осо ви на, зашти -
та од одро на и слич но) и

ђ) дина ми ка уград ње СС уре ђа ја по поје ди ним пру га ма
или дије ло ви ма пру ге.

II - ИЗБОР НОВОГ ТИПА СИГ НАЛ НО-СИГУР НО СНОГ
УРЕ ЂА ЈА

Члан 4.

У слу ча ју врше ња капи тал ног ремон та на пру зи или
дије лу пру ге, угра ђу ју се нови или рекон стру и шу посто је -

ћи СС уре ђа ји, тако да има ју савре ме не тех нич ке карак те -
ри сти ке и одго ва ра ју нивоу оси гу ра ња нај ма ње за брзи не
за које се врши капи тал ни ремонт или веће брзи не.

Члан 5.

(1) Нови типо ви СС уре ђа ја мора ју задо во љи ти тех нич -
ке усло ве и жеље знич ке стан дар де који не могу бити у
супрот но сти са про пи си ма који регу ли шу област жеље -
знич ког сао бра ћа ја у Репу бли ци Срп ској.

(2) Сигур но сна ана ли за је шемо тех нич ка ана ли за
струј них кру го ва, скло по ва и еле ме на та, којом се зва нич но
потвр ђу је да је СС уре ђај про из ве ден по сигур но сним
прин ци пи ма.

Члан 6.

(1) За при мје ну новог типа СС уре ђа ја потреб на је
сагла сност Мини стар ства сао бра ћа ја и веза (у даљем тек -
сту: Мини стар ство).

(2) Нови тип уре ђа ја мора бити уса гла шен са важе ћим
локал ним сао бра ћај но-тех нич ким про пи си ма, уса гла шен
са европ ским нор ма ма и ком па ти би лан са СС уре ђа ји ма
истог тех но ло шког нивоа који су већ у при мје ни на мре жи
пру га Репу бли ке Срп ске.

(3) Про вје ру уса гла ше но сти и ком па ти бил но сти новог
типа СС уре ђа ја врши коми си ја коју име ну је мини стар сао -
бра ћа ја и веза (у даљем тек сту: мини стар).

Члан 7.

При ли ком уво ђе ња новог типа СС уре ђа ја, потреб но је
спро ве сти про це ду ру дефи ни са ну чл. 8, 9. и 10. овог пра -
вил ни ка.

Члан 8.

(1) Уз писа ни захтјев за изда ва ње сагла сно сти под но си
се сље де ће:

а) ком плет на тех нич ка доку мен та ци ја за СС уре ђај и
њего ве скло по ве,

б) сигур но сна ана ли за,

в) ате сти и

г) оста ла доку мен та ци ја потреб на за рад коми си је из
чла на 6. став 3. овог пра вил ни ка.

(2) Коми си ја из чла на 6. овог пра вил ни ка ана ли зи ра
доста вље ну доку мен та ци ју и врши про вје ру уса гла ше но -
сти новог типа СС уре ђа ја са важе ћим локал ним сао бра ћај -
но-тех нич ким про пи си ма и европ ским нор ма ма и врши
про вје ру ком па ти бил но сти са посто је ћим СС уре ђа ји ма
истог тех но ло шког нивоа који се већ у при мје ни на мре жи
пру га Репу бли ке Срп ске.

(3) На осно ву извр ше них ана ли за и про вје ра, коми си ја
пред ла же Мини ста р ству да изда сагла сност при вре ме ног
карак те ра о проб ној уград њи ради испи ти ва ња рада СС
уре ђа ја или њего вих функ ци о нал них дије ло ва у екс пло а та -
ци о ним усло ви ма.

(4) Ако је нови тип уре ђа ја дока за но про вје рен у пого -
ну код жеље знич ких пред у зе ћа из бли жег окру же ња, под
истим усло ви ма при мје не као и на пру га ма Репу бли ке Срп -
ске, проб на уград ња СС уре ђа ја из ста ва 3. овог чла на
може изо ста ти, а коми си ја може пред ло жи ти Мини ста р -
ству да изда сагла сност стал ног карак те ра.

(5) Ако се усло ви при мје не новог типа уре ђа ја раз ли ку -
ју у поје ди ним дета љи ма, потреб но је на одго ва ра ју ћи
начин извр ши ти про вје ру само тих дета ља.

Члан 9.

(1) У току проб не уград ње, која се про пи су је за пери од
од три мје се ца до годи ну дана, пра ти се рад СС уре ђа ја у
екс пло а та ци о ним усло ви ма, а посеб но сље де ће:

а) ути цај елек тро ву че,

б) ути цај каблов ске мре же и

в) ути цај спољ них фак то ра и слич но.
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(2) Рад СС уре ђа ја за ври је ме проб не уград ње пра ти ко-
ми си ја, зајед но са интер ном коми си јом мена џе ра инфра -
струк ту ре, о чему се води посеб на књи га смет њи и ква ро -
ва.

(3) По доби ја њу пози тив них резул та та свих испи ти ва -
ња, испу ње ња свих захтје ва сигур но сне ана ли зе и успје -
шно оба вље ног тест ног рада, коми си ја даје при је длог
Мини стар ству за изда ва ње сагла сно сти о при мје ни новог
типа СС уре ђа ја на пру га ма Репу бли ке Срп ске.

Члан 10.

Накнад не измје не или допу не већ одо бре ног типа СС
уре ђа ја, а које нема ју ути ца ја на сигур ност и функ ци о нал -
ност рада цје ло куп ног уре ђа ја, вери фи ку је про из во ђач
опре ме уз при ла га ње резул та та испи ти ва ња, тех нич ке
доку мен та ци је, упут ста ва, ате ста и одго ва ра ју ћих гаран ци -
ја.

III - ПРО ЈЕК ТО ВА ЊЕ, ГРА ЂЕ ЊЕ И РЕКОН СТРУК ЦИ ЈА
СИГ НАЛ НО-СИГУР НО СНИХ ПОСТРО ЈЕ ЊА

1. Тех нич ка доку мен та ци ја

Члан 11.

Тех нич ку доку мен та ци ју чини скуп про је ка та, ела бо ра -
та, при ло га, про ра чу на упут ста ва и дру гих доку ме на та, у
зави сно сти од врсте и сло же но сти објек та.

Члан 12.

Садр жај тех нич ке доку мен та ци је про пи сан је Зако ном
о уре ђе њу про сто ра и гра ђе ња, Пра вил ни ком о садр жа ју и
кон тро ли тех нич ке доку мен та ци је, овим пра вил ни ком, тех -
нич ким про пи си ма и пра ви ли ма стру ке.

Члан 13.

Тех нич ка доку мен та ци ја садр жи сље де ће:

а) општу доку мен та ци ју,

б) про јект ни зада так,

в) под ло ге и ела бо ра те за изра ду тех нич ке доку мен та -
ци је,

г) тек сту ал ну доку мен та ци ју,

д) нуме рич ку доку мен та ци ју,

ђ) гра фич ку доку мен та ци ју и

е) пра те ће ела бо ра те, при ло ге и сту ди је.

Члан 14.

(1) Изра ду и кон тро лу тех нич ке доку мен та ци је врше
прав на лица која има ју овла шће ње пред ви ђе но одред ба ма
про пи са који регу ли шу област уре ђе ња про сто ра и гра ђе -
ња.

(2) Ако је глав ни про је кат изра ђен по про пи си ма дру -
гих зема ља, мора бити ностри фи ко ван, при чему се про вје -
ра ва ускла ђе ност про јек та са про пи си ма који се при мје њу -
ју за објек те те врсте и намје не у Репу бли ци Срп ској.

Члан 15.

Глав ни про је кат је тех нич ка доку мен та ци ја којом су
одре ђе на тех нич ка рје ше ња сва ког СС уре ђа ја.

Члан 16.

(1) Глав ни про је кат СС уре ђа ја тре ба да садр жи сље де -
ће:

а) тех нич ки опис рада уре ђа ја,

б) табе лу зави сно сти,

в) јед но шин ски и дво шин ски нацрт изо ло ва них одсје -
ка,

г) нацрт рас пле та кабло ва,

д) нацрт пове зи ва ња функ ци о нал них скло по ва СС уре -
ђа ја,

ђ) смје штај СС уре ђа ја у про сто ри ја ма и на тере ну,

е) нацрт мон та же сиг на ла постав них спра ва и искли -
зни ца,

ж) нацр те свих меха нич ких забрав них еле ме на та и

з) озна ке свих еле ме на та и спој них тача ка.

(2) Глав ни про је кат СС уре ђа ја тре ба да дефи ни ше све
струј не кру го ве и да рачун ски дока зу је исправ ност димен -
зи ја еле ме на та струј них кру го ва и каблов ских жила, оси гу -
ра ча, тран сфо р ма то ра, напој ног уре ђа ја и меха нич ких
дије ло ва уре ђа ја ако слу же сигур но сној свр си.

(3) Глав ним про јек том рје ша ва ју се и при ка зу ју и оста -
ли дета љи као што су:

а) раз вод елек трич не енер ги је,

б) напој ни уре ђај са помоћ ним напа ја њем и

в) расвје та релеј не и аку му ла тор ске про сто ри је и слич -
но.

(4) Глав ним про јек том посеб но се обра ђу је сље де ће:

а) дета љи који се одно се на зашти ту рад ни ка од пре ви -
со ког додир ног напо на,

б) зашти та од ути ца ја постро је ња кон такт не мре же и

в) мје ре зашти те које се мора ју пред у зи ма ти током
град ње и томе слич но.

(5) Глав ни про је кат садр жи и детаљ не спе ци фи ка ци је
радо ва и опре ме, као и зби р ну река пи ту ла ци ју тро шко ва,
ако то зах ти је ва мена џер инфра струк ту ре.

Члан 17.

(1) Глав ни про је кат СС уре ђа ја одно си се на тај уре ђај,
а за оста ле пра те ће објек те или инста ла ци је тре ба да се
изра де посеб ни про јек ти, који мора ју бити у скла ду са
глав ним про јек том за изград њу СС уре ђа ја.

(2) Под оста лим пра те ћим објек ти ма и инста ла ци ја ма
под ра зу ми је ва се сље де ће:

а) посеб ни гра ђе вин ски објек ти,

б) елек трич не, водо вод не или дру ге инста ла ци је и

в) енер гет ски уре ђа ји за напа ја ње (као на при мјер тра -
фо ста ни ца, дизел-агре гат и дру го).

Члан 18.

Сигур но сни струј ни кру го ви упо три је бље ни у СС уре -
ђа ју мора ју има ти сигур но сну ана ли зу, која може, али не
мора бити, састав ни дио глав ног про јек та.

Члан 19.

(1) У слу ча ју да глав ни про је кат не садр жи раз ра ду
дета ља потреб них за изво ђе ње радо ва на гра ђе њу, изра ђу -
је се извед бе ни про је кат који садр жи детаљ не нацр те и
њихо ве тек сту ал не опи се, чиме се обје кат пот пу но дефи -
ни ше за изград њу.

(2) Извед бе ни про је кат изра ђу је се непо сред но при је
мон та же, а пре ма потре ба ма се допу њу је и у току мон та же.

Члан 20.

(1) Про је кат изве де ног ста ња је глав ни про је кат са уцр -
та ним измје на ма које су наста ле током изград ње, а које су
у скла ду са изда тим одо бре њем за гра ђе ње и одо бре не од
про јек тан та глав ног про јек та и лица које врши над зор (у
даљем тек сту: над зор ни орган).

(2) Сва ко одсту па ње од одо бре ног рје ше ња мора бити
посеб но истак ну то, опи са но, обра зло же но и има ти сигур -
но сну ана ли зу у слу ча ју да се одсту па ње одно си на сигур -
но сне струј не кру го ве.

(3) Ако се током изград ње нису деси ле ника кве измје -
не у одно су на глав ни про је кат, изво ђач радо ва и над зор ни
орган потвр ђу ју и овје ра ва ју на глав ном про јек ту да је
изве де но ста ње иден тич но са про јек то ва ним.

(4) На осно ву про јек та изве де ног ста ња врши се тех -
нич ки пре глед објек та и изда је одо бре ње за упо тре бу.

Члан 21.

(1) Микро ло ка ци ја еле ме на та СС уре ђа ја одре ђу је се
коми сиј ски.

(2) Код утвр ђи ва ња микро ло ка ци је еле ме на та тре ба да
се води рачу на о сље де ћем:
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а) мје сту сиг на ла,

б) мје сту изо ло ва них одсје ка или бро ја ча осо ви на,

в) тра си кабло ва,

г) мје сту за смје штај команд ног уре ђа ја и

д) мје сту за смје штај релеј ног/елек трон ског дије ла сиг -
нал но-сигур но сног уре ђа ја, аку му ла то ра, микро ло ка ци ја
еле ме на та уре ђа ја за оси гу ра ње пут ног пре ла за и томе
слич но.

(3) Запи сник коми си је о микро ло ка ци ји еле ме на та ради
се непо сред но при је изво ђе ња радо ва, а тре ба да буде при -
ло жен у извед бе ном, одно сно про јек ту изве де ног ста ња.

Члан 22.

(1) Састав ни дио глав ног про јек та је и про јект ни зада -
так који даје инве сти тор или изра ду повје ра ва про јект ној
орга ни за ци ји која је ква ли фи ко ва на за изра ду про јект не
доку мен та ци је за врсту уре ђа ја која се обра ђу је глав ним
про јек том.

(2) Про јект ним задат ком про јект ној орга ни за ци ји даје
се налог за изра ду глав ног про јек та и доста вља ју пода ци о
уре ђа ју који се про јек ту је, а у њему су садр жа ни општи и
тех нич ки пода ци.

Члан 23.

Под општим пода ци ма из чла на 22. став 2. овог пра вил -
ни ка под ра зу ми је ва ју се сље де ћа доку мен та:

а) доку мент о реги стра ци ји про јект не орга ни за ци је,

б) доку мент о одре ђи ва њу одго вор ног про јек тан та,

в) доку мент о одре ђи ва њу врши о ца тех нич ке и рачун -
ске кон тро ле,

г) доку мент о реги стро ва њу про јек тан та,

д) изја ва о извр ше ној тех нич кој и рачун ској кон тро ли,

ђ) изја ва о уса гла ше но сти фаза про је ка та,

е) потвр да о кори шће њу тех нич ких про пи са и

ж) тех нич ко рје ше ње зашти те уре ђа ја и рад ни ка од
висо ког напо на и ути ца ја стру је вуче, про тив по жар на
зашти та и зашти та уре ђа ја у земљо тре сним под руч ји ма.

2. Изград ња СС уре ђа ја

Члан 24.

Изград њом СС уре ђа ја сма тра се уград ња и мон та жа
уре ђа ја, постро је ња и опре ме, као и рекон струк ци ја уре ђа -
ја.

Члан 25.

При је почет ка радо ва на изград њи уре ђа ја, мена џер
инфра струк ту ре је дужан да, на осно ву инве сти ци о но-тех -
нич ке доку мен та ци је, исхо ду је од орга на упра ве над ле -
жног за посло ве гра ђе ња одо бре ње за гра ђе ње, извр ши
микро ло ка ци ју еле ме на та и каблов ске тра се буду ћег уре ђа -
ја (ако то није ура ђе но у фази изра де глав ног про јек та),
име ну је над зор не орга не на изград њи и омо гу ћи нор мал но
одви ја ње радо ва на уград њи са што мањим оме та њем
жеље знич ког сао бра ћа ја.

Члан 26.

Нај ма ње 14 дана при је почет ка изво ђе ња радо ва, мена -
џер инфра струк ту ре изда је при вре ме но упут ство о начи ну
регу ли са ња сао бра ћа ја за ври је ме изво ђе ња радо ва, како би
извр шно осо бље било спрем но за рад у новим усло ви ма.

Члан 27.

Изво ђач радо ва и над зор ни орган мора ју води ти рачу на
о сље де ћем:

а) да се радо ви изво де пре ма тех нич кој доку мен та ци ји
на осно ву које је изда то одо бре ње за гра ђе ње, а у скла ду са
тех нич ким мје ра ма, про пи си ма, нор ма ти ви ма и стан дар ди -
ма који важе за гра ђе ње те гра ђе ви не,

б) да се угра ђу је мате ри јал и еле мен ти који одго ва ра ју
стан дар ди ма и који има ју одго ва ра ју ће ате сте о ква ли те ту,

в) да се радо ви оба вља ју пре ма важе ћим жеље знич ким
про пи си ма,

г) пред у зи ма ти потреб не мје ре за обез бје ђе ње обје ка та
и људи, ако се радо ви оба вља ју за ври је ме одви ја ња сао -
бра ћа ја,

д) води ти гра ђе вин ски днев ник и књи гу инспек ци је,

ђ) обез би је ди ти објек те и око ли ну у слу ча ју пре ки да
радо ва,

е) пра во вре ме но оба ви је сти ти инве сти то ра о евен ту ал -
ном недо стат ку тех нич ке доку мен та ци је, која може угро зи -
ти сао бра ћај, људе или обје кат,

ж) при пре ми ти еки пу струч ња ка за одр жа ва ње објек та
за ври је ме проб ног рада и

з) при пре ми ти потреб ну доку мен та ци ју за пушта ње
уре ђа ја у погон.

Члан 28.

(1) По завр ше ној уград њи постро је ња, изво ђач врши
потреб на мје ре ња и испи ти ва ња рада СС уре ђа ја као цје ли -
не.

(2) Испи ти ва њем и мје ре њем изво ђач радо ва про вје ра -
ва да ли угра ђе на постро је ња у све му одго ва ра ју одо бре -
ним про јек ти ма, про пи си ма и одо бре њу за гра ђе ње.

(3) Изво ђач је дужан да откло ни све недо стат ке утвр ђе -
не мје ре њи ма и испи ти ва њи ма из ста ва 1. овог чла на.

(4) По откла ња њу свих про на ђе них неис прав но сти
уре ђа ја, саста вља се запи сник о резул та ти ма извр ше них
мје ре ња и испи ти ва ња, а који пот пи су ју над зор ни орган
инве сти то ра и изво ђач радо ва.

3. Рекон струк ци ја сиг нал но-сигур но сних постро је ња

Члан 29.

(1) Под рекон струк ци јом СС уре ђа ја под ра зу ми је ва се
сва ка рад ња којом се мије ња ју струј ни кру го ви и уре ђа ји,
елек трич не или меха нич ке зави сно сти, екс пло а та ци о не
карак те ри сти ке, намје на уре ђа ја или се пове ћа ва или сма -
њу је капа ци тет.

(2) Под рекон струк ци јом уре ђа ја под ра зу ми је ва ју се и
радо ви који мије ња ју основ не тех но ло шке карак те ри сти ке
и капа ци тет уре ђа ја као на при мјер:

а) замје на меха нич ких сиг на ла свје тло сним,

б) замје на меха нич ких постав них спра ва елек трич ним,

в) измје на табе ле зави сно сти у сми слу пове ћа ња бро ја
путе ва вожњи и

г) пре ра да начи на упра вља ња оси гу ра ња пут ног пре ла -
за са руч ног на ауто мат ски и слич но.

Члан 30.

Рекон струк ци ја уре ђа ја врши се у сље де ћим слу ча је ви -
ма:

а) при ла го ђа ва ња посто је ћих уре ђа ја новим сао бра ћај -
ним усло ви ма (као што су пове ћа ње брзи не возо ва, пове ћа -
ње осо вин ског при ти ска, про мје на врсте вуче и слич но),

б) пове ћа ња ста нич них капа ци те та, одно сно уград ње
нових коло сије ка, скрет ни ца и слич но,

в) тех нич ког и тех но ло шког побољ ша ња уре ђа ја и

г) при ла го ђа ва ња новим про пи си ма.

Члан 31.

(1) За сва ку рекон струк ци ју изра ђу је се тех нич ка доку -
мен та ци ја којом се дефи ни шу радо ви и начин изво ђе ња
радо ва.

(2) Доку мен та ци ји из ста ва 1. овог чла на садр жи струј -
не кру го ве, нацр те и шеме црта не тако да је видљи во који
се дета љи угра ђу ју нови, који се демон ти ра ју и који се
дета љи при вре ме но угра ђу ју и кори сте.

(3) Шемо тех нич ка рје ше ња рекон стру и са ног дије ла
засно ва на су на прин ци пи ма град ње уре ђа ја који се рекон -
стру и ше.
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Члан 32.

(1) Рекон струк ци ја уре ђа ја изво ди се у сље де ћим усло -
ви ма:

а) искљу че ња ције лог уре ђа ја,

б) дје лимич ног искљу че ња и

в) без искљу че ња уре ђа ја.

(2) Под искљу че њем уре ђа ја из ста ва 1. тач ка а) овог
чла на под ра зу ми је ва се слу чај када уре ђај не врши сво ју
функ ци ју регу ли са ња сао бра ћа ја.

(3) Под дје ли мич ним искљу че њем уре ђа ја из ста ва 1.
тач ка б) овог чла на под ра зу ми је ва се да уре ђај не извр ша -
ва сво је функ ци је у погле ду кон тро ле поје ди них обје ка та
или поје ди них функ ци ја (нпр. кон тро ле скрет ни ца, зау зе ћа
коло сије ка, кон тр о ле пута пре тр ча ва ња, пута вожњи или
боч них зашти та).

(4) Ако се рекон струк ци ја СС уре ђа ја изво ди без
искљу че ња из ста ва 1. тач ка в) овог чла на, тада поје ди не
функ ци је уре ђај не врши у кра ћим пери о ди ма, нај ви ше до
30 мину та, за ври је ме када возо ви не сао бра ћа ју.

Члан 33.

(1) За усло ве опи са не у чла ну 32. овог пра вил ни ка нео -
п ход но је да се у при ло гу тех нич ке доку мен та ци је раз ра ди
посту пак извр шних слу жби при је и за ври је ме радо ва, како
би се могла орга ни зо ва ти слу жба и сао бра ћај за ври је ме
рекон струк ци је.

(2) У слу ча је ви ма опи са ним у чла ну 32. ст. 2. и 3. овог
пра вил ни ка сао бра ћај на слу жба у сарад њи са слу жбом за
одр жа ва ње уре ђа ја дефи ни ше извр шне одред бе за регу ли -
са ње сао бра ћа ја за ври је ме рекон струк ци је.

Члан 34.

(1) За кон тр о лу и коор ди на ци ју радо ва при ли ком
рекон струк ци је мена џер инфра струк ту ре име ну је над зор не
орга не.

(2) Над зор ни орган има исте дужно сти и оба ве зе, про -
пи са не за над зор изград ње нових обје ка та, као и посеб не
задат ке, а који се одно се на сље де ће:

а) да дозво ли радо ве на рекон струк ци ји тек када су
извр шне одред бе за одви ја ње сао бра ћа ја за ври је ме рекон -
струк ци је изра ђе не и обја вље не,

б) да днев но еви ден ти ра који су радо ви и у којој мје ри
ура ђе ни и

в) да даје оба вје ште ња о почет ку и завр шет ку радо ва
свим заин те ре со ва ним, као и оба вје ште ња о потре би сази -
ва ња коми си је за пушта ње у сао бра ћај рекон стру и са ног
дије ла или ције лог уре ђа ја.

Члан 35.

Рекон струк ци ја уре ђа ја довр ша ва се пушта њем у
експло а та ци ју рекон стру и са ног уре ђа ја или дије ла уре ђа ја.

IV - ПУШТА ЊЕ УРЕ ЂА ЈА У ПОГОН

Члан 36.

СС уре ђа ји се због сво је спе ци фич но сти и функ ци је
без бјед но сти коју оба вља ју пушта ју у погон након што се
извр ши сље де ће:

а) интер ни тех нич ки пре глед,

б) тех нич ки пре глед коми си је орга на који је издао одо -
бре ње за гра ђе ње и

в) доби ја ња упо треб не дозво ле.

Члан 37.

(1) При је пушта ња новог или рекон стру и са ног СС уре -
ђа ја у екс пло а та ци ју, испо ру чи лац опре ме доста вља инве -
сти то ру све пара ме тре који се у току екс пло а та ци је одр жа -
ва ју у про пи са ним гра ни ца ма, одно сно који тре ба да се
кон тро ли шу и који су нео п ход ни за испра ван рад уре ђа ја.

(2) Пара ме три из ста ва 1. овог чла на су, уз при мје ну
про из во ђач ког упут ства за одр жа ва ње СС уре ђа ја, осно в за
при зна ва ње гаран ци је.

Члан 38.

(1) Сва ки тип уре ђа ја мора има ти опис рада, који обе -
збје ђу је мена џер инфра струк ту ре од про из во ђа ча опре ме.

(2) Опис уре ђа ја из ста ва 1. овог чла на слу жи за обу ку
рад ни ка који одр жа ва ју уре ђај, а садр жи опис свих функ -
ци о нал них дије ло ва поје ди нач но и у саста ву ције лог СС
уре ђа ја.

Члан 39.

Сва ки СС уре ђај мора има ти испит ну доку мен та ци ју и
мје р не листе, које се изра ђу ју пре ма тип ским упут стви ма
про из во ђа ча.

Члан 40.

Интер ни тех нич ки пре глед ново у гра ђе них и рекон стру -
и са них СС уре ђа ја врши се у скла ду са Упут ством о интер -
ном тех нич ком пре гле ду и пушта њу у проб ни рад сиг нал -
но-сигур но сних уре ђа ја (421).

Члан 41.

(1) Након спро ве де не про це ду ре интер ног тех нич ког
пре гле да и при кра ју проб ног рада, мена џер инфра струк ту -
ре дужан је да орга ну упра ве над ле жном за посло ве гра ђе -
ња упу ти захтјев за изда ва ње одо бре ња за упо тре бу ново -
 изгра ђе ног или рекон стру и са ног СС уре ђа ја.

(2) Уз захтјев из ста ва 1. овог чла на доста вља се сва
потреб на тех нич ка доку мен та ци ја, као и дозво ле и сагла -
сно сти про пи са не посеб ним про пи си ма.

Члан 42.

Тех нич ки пре глед СС постро је ња врши се у скла ду са
Пра вил ни ком о врше њу тех нич ке кон тро ле обје ка та и
изда ва ња одо бре ња за упо тре бу и осма тра ње тла и обје ка -
та у току гра ђе ња и упо тре бе.

Члан 43.

(1) По при је му захтје ва из чла на 41. овог пра вил ни ка,
орган упра ве над ле жан за посло ве гра ђе ња име ну је коми -
си ју за тех нич ки пре глед ново и згра ђе ног или рекон стру и -
са ног СС уре ђа ја.

(2) Раду коми си је за тех нич ки пре глед при су ству ју
пред став ни ци мена џе ра инфра струк ту ре (над зор ни орга -
ни, коми си ја за интер ни тех нич ки пре глед и пушта ње у
проб ни рад, коми си ја за пра ће ње проб ног рада, шеф дио -
ни це одр жа ва ња, шеф слу жбе ног мје ста и др.), изво ђач
радо ва, као и инспек то ри овла шће ни за врше ње над зо ра у
обла сти жеље знич ког сао бра ћа ја и ста вља ју на увид
потреб ну доку мен та ци ју.

(3) На осно ву резул та та тех нич ког пре гле да кон ста то -
ва них у запи сни ку и извје шта ју коми си је из ста ва 1. овог
чла на, над ле жни орган из ста ва 1. овог чла на изда је одо -
бре ње за упо тре бу на осно ву којег се ново и згра ђе ни или
рекон стру и са ни СС уре ђај може пусти ти у погон.

Члан 44.

(1) Након изда ва ња одо бре ње за упо тре бу, ново у гра ђе -
ни или рекон стру и са ни СС уре ђај пушта се у погон.

(2) На дан пушта ња СС уре ђа ја у погон изво ђач радо ва
доста вља инве сти то ру сље де ће:

а) испит ну доку мен та ци ју у чети ри штам па на и један
елек трон ски при мје рак,

б) конач не и овје ре не про јек те изве де ног ста ња у чети -
ри штам па на и један елек трон ски при мје рак и

в) ката лог резер вних дије ло ва и мате ри ја ла.

Члан 45.

За сва ко слу жбе но мје сто које се опре ма новим СС уре -
ђа јем мена џер инфра струк ту ре изда је упут ство за руко ва -
ње, које се нај ка сни је седам дана при је пушта ња СС
постро је ња у погон доста вља слу жбе ном мје сту у потреб -
ном бро ју при мје ра ка.
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Члан 46.

При ли ком пушта ња у погон СС уре ђа ја, Слу жба за одр -
жа ва ње СС уре ђа ја мора има ти на рас по ла га њу сље де ће:

а) одре ђе ни број резер вних функ ци о нал них скло по ва и

б) резер вни потро шни мате ри јал (оси гу ра че, сија ли це,
пре ре зи ве дије ло ве полу бра ни ка пут них пре ла за и томе
слич но).

Члан 47.

(1) При ли ком пушта ња у погон СС уре ђа ја, Коми си ја за
интер ни тех нич ки пре глед и пушта ње у проб ни рад пред у -
зи ма сље де ће:

а) успо ста вља нову Књи гу смет њи (обра зац V-11),

б) успо ста вља Књи гу рада на уре ђа ји ма (обра зац V-10),

в) у Сао бра ћај ни днев ник упи су је датум и ври је ме
пушта ња у погон СС уре ђа ја и

г) про вје ра ва да ли је извр шно осо бље на про пи сан
начин упо зна то са руко ва њем и послу жи ва њем ново у гра -
ђе ног или рекон стру и са ног СС уре ђа ја у нор мал ним и ван -
ред ним ситу а ци ја ма.

(2) Књи ге V-10 и V-11 овје ра ва руко во ди лац Слу жбе за
одр жа ва ње СС и теле ко му ни ка ци о них уре ђа ја.

Члан 48.

Ново у гра ђе ни или рекон стру и са ни СС уре ђај пре у зи ма
на одр жа ва ње Слу жба за одр жа ва ње СС уре ђа ја.

V - ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗАВР ШНЕ ОДРЕД БЕ

Члан 49.

Сту па њем на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да важи
Пра вил ник о основ ним усло ви ма за про јек то ва ње, гра ђе -
ње, рекон струк ци ју и пушта ње у погон сиг нал но-сигур но -
сних постро је ња (405), (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке
Срп ске”, број 17/09).

Члан 50.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог дана од дана обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Репу бли ке Срп ске”.

Број: 13.01/340-1721/12
31. јула 2012. годи не Ми ни стар,
Бања Лука Не дељ ко Чубри ло вић, с.р.

1665

На осно ву чла на 17a. став 3. Зако на о уну тра шњој пло -
вид би (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр. 58/01,
33/06, 1/08 и 100/11) и чла на 82. став 2. Зако на о репу блич -
кој упра ви (“Слу жбе ни гла сник Репу бли ке Срп ске”, бр.
118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), мини стар сао бра ћа ја и
веза  д о н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НАЧИ НУ ТЕХ НИЧ КОГ ОДР ЖА ВА ЊА 
ПЛОВ НИХ ПУТЕ ВА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком уре ђу је се начин тех нич ког одр жа -
ва ња уну тра шњих плов них путе ва и обје ка та без бјед но сти
пло вид бе.

Члан 2.

Под тех нич ким одр жа ва њем плов них путе ва у сми слу
овог пра вил ни ка под ра зу ми је ва се сље де ће:

а) изра да про гра ма тех нич ког одр жа ва ња,

б) сни ма ње плов них путе ва и изра да тех нич ке доку -
мен та ци је,

в) одр жа ва ње обје ка та без бјед но сти пло вид бе за
побољ ша ње усло ва пло вид бе,

г) оби ље жа ва ња плов них путе ва,

д) укла ња ње из плов ног пута плу та ју ћих и пото ну лих
пред ме та који угро жа ва ју без бјед ност пло вид бе,

ђ) одр жа ва ње плов ног пута по нало гу орга на упра ве
над ле жног за без бјед ност пло вид бе и

е) редов но одр жа ва ње обје ка та без бјед но сти пло вид бе
на под руч ју лука.

Члан 3.

(1) За потре бе пла ни ра ња и оба вља ња посло ва тех нич -
ког одр жа ва ња из чла на 2. овог пра вил ни ка изра ђу ју се
пла но ви и про гра ми тех нич ког одр жа ва ња.

(2) План тех нич ког одр жа ва ња је доку мент који пред -
ста вља осно в за годи шње пла ни ра ње и доно ше ње годи -
шњег про гра ма тех нич ког одр жа ва ња.

(3) Годи шњи про грам тех нич ког одр жа ва ња садр жи
сље де ће:

а) подат ке о посто је ћем ста њу изгра ђе но сти и уре ђе но -
сти плов них путе ва,

б) при је длог мје ра и актив но сти ради одр жа ва ња утвр -
ђе ног ста ња плов но сти,

в) табе лар ни пре глед пла ни ра них радо ва по дио ни ца ма
плов них путе ва и објек ти ма са потреб ним финан сиј ским
сред стви ма и

г) обра зло же ње поје ди них радо ва по пози ци ја ма и
дина ми ку извр ше ња радо ва.

(4) Годи шњи про грам тех нич ког одр жа ва ња из ста ва 3.
овог чла на мора се ускла ди ти са међу на род ним и међу др -
жав ним уго во ри ма који се одно се на област тех нич ког одр -
жа ва ња међу на род них плов них путе ва.

Члан 4.

Годи шњи про грам сни ма ња плов них путе ва и изра де
тех нич ке доку мен та ци је обу хва та сље де ће:

а) годи шње сни ма ње плов них путе ва,

б) сни ма ње кри тич них дио ни ца и обје ка та на који ма се
пла ни ра ју изво ди ти радо ви одр жа ва ња и

в) сни ма ње поја са водо то ка ради изра де гео дет ских и
мор фо ло шких под ло га у циљу ажу ри ра ња тех нич ке доку -
мен та ци је.

Члан 5.

Годи шњи про грам одр жа ва ња изра ђу је се на осно ву
ела бо ра та одр жа ва ња, годи шњих и детаљ них сни ма ња
плов них путе ва, наста лих про мје на на плов ним путе ви ма и
пода та ка о извр ше ним радо ви ма из прет ход них годи на.

Члан 6.

(1) Годи шњи про грам оби ље жа ва ња садр жи сље де ће:

а) подат ке о ста њу систе ма оби ље жа ва ња плов них
путе ва,

б) при је длог мје ра и радо ва редов ног и инве сти ци о ног
одр жа ва ња посто је ћег систе ма,

в) радо ве на допу ни обје ка та без бјед но сти у циљу
пове ћа ња без бјед но сти пло вид бе,

г) изра ду тех нич ке доку мен та ци је за оби ље жа ва ње и

д) дина ми ку извр ше ња радо ва.

(2) Про гра мом из ста ва 1. овог чла на пла ни ра ју се и
финан сиј ска сред ства нео п ход на за поста вља ње озна ка на
посто је ће или нове лока ци је.

Члан 7.

(1) Сни ма ње плов них путе ва сa изра дом одго ва ра ју ће
тех нич ке доку мен та ци је под ра зу ми је ва сље де ће актив но -
сти:

а) утвр ђи ва ње ста ња плов них путе ва и кори та водо то ка,

б) изра ду и при ку пља ње тех нич ке и гео дет ске под ло ге
и

в) изра ду ела бо ра та, про је ка та и сту ди ја.

(2) Гео дет ске под ло ге из ста ва 1. тач ка б) овог чла на су
гео дет ским мето да ма обра ђе ни резул та ти под вод них сни -
ма ња поја са плов ног пута, посто је ћих обје ка та без бјед но -
сти пло вид бе, кори та водо то ка и обал ног поја са водо то ка.
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