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“90. хитна санација и реконструкција заштитних вод-

них објеката на територији градова Бањалуке, Приједора, 
Градишке, Лакташа и општине Србац, носилац пројекта 
Јавна установа ‘Воде Српске’ Бијељина, вриједност пројек-
та 3.107.755,00 КМ,

91. финансирање проширења приземне аутоматске ге-
нераторске мреже у Републици Српској, носилац пројекта 
Јавно предузеће ‘Противградна превентива Републике Срп-
ске’ а.д. Градишка, вриједност пројекта 1.500.000,00 КМ,

92. суфинансирање наставка изградње рукометног 
игралишта у граду Дервенти, носилац пројекта Град Дер-
вента, вриједност пројекта 400.000,00 КМ,

93. асфалтирање дијела локалних макадамских путева у 
МЗ Горњи Бушевић, Доњи Петровићи, Осредак и Средњи 
Дубовик у општини Крупа на Уни, носилац пројекта Општи-
на Крупа на Уни, вриједност пројекта 450.000,00 КМ”.

II
У тачки III послије ријечи: “Општина Пале” брише се 

слово: “и” и додаје се запета, а послије ријечи: “Општина 
Рогатица” додају се ријечи: “Јавно предузеће ‘Противград-
на превентива’ а.д. Градишка и Град Дервента”.

III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2373/22 Предсједник
14. јула 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11) и чла-
на 32. тачка 10. Статута ЈПШ “Шуме Републике Српске” 
а.д. Соколац (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
37/17, 39/19 и 24/21), Влада Републике Српске, у функцији 
Скупштине ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац, 
на 177. сједници, одржаној 7.7.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПШ “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ” АД СОКОЛАЦ

1. Разрјешавају се дужности чланови Надзорног одбора 
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац због истека 
периода на који су именовани:

1) проф. др Биљана Марковић,
2) Марија Шкобо, дипл. инжењер шумарства,
3) Оливер Марковић, дипл. правник,
4) Ранко Стојановић, дипл. инжењер шумарства,
5) Давор Савић, дипл. економиста.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2381/22 Предсједник
7. јула 2022. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 5. Закона о јавним предузећима (“Слу-

жбени гласник Републике Српске”, бр. 75/04 и 78/11), чла-
на 4. став 2. Закона о министарским, владиним и другим 
именовањима Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 41/03) и члана 32. тачка 10. Статута 
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 37/17, 39/19 и 24/21), Влада 
Републике Српске, у функцији Скупштине ЈПШ “Шуме Ре-
публике Српске” а.д. Соколац, на 177. сједници, одржаној 
7.7.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИЛАЦА ДУЖНОСТИ ЧЛАНОВА 
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈПШ “ШУМЕ РЕПУБЛИКЕ 

СРПСКЕ” АД СОКОЛАЦ

1. За вршиоце дужности чланова Надзорног одбора 
ЈПШ “Шуме Републике Српске” а.д. Соколац на период до 
60 дана именују се:

1) проф. др Биљана Марковић,
2) Марија Шкобо, дипл. инжењер шумарства,
3) Ранко Стојановић, дипл. инжењер шумарства,
4) Оливер Марковић, дипл. правник,
5) Давор Савић, дипл. економиста.
2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 

објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2382/22 Предсједник
7. јула 2022. године Скупштине,
Бањалука Радован Вишковић, с.р. 

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јавних 
служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/07, 
109/12 и 44/16) и члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Репу-
блике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 177. сједници, одржа-
ној 7.7.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

1. Бојан Бецнер, дипломирани економиста, разрјешава 
се вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица 
Приједор због истека периода на који је именован.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2379/22 Предсједник
7. јула 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

На основу члана 18. ст. 2. и 3. Закона о систему јав-
них служби (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
68/07, 109/12 и 44/16), члана 4. став 2. Закона о министар-
ским, владиним и другим именовањима Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/03) 
и члана 43. ст. 1. и 6. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), 
Влада Републике Српске, на 177. сједници, одржаној 
7.7.2022. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

ЈУ ДОМ ЗА СТАРИЈА ЛИЦА ПРИЈЕДОР

1. Марија Личанин, дипломирани економиста, именује 
се за вршиоца дужности директора ЈУ Дом за старија лица 
Приједор на период до 60 дана.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-2380/22 Предсједник
7. јула 20 22. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1412
На основу члана 12. став 3. Закона о жељезницама Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 19/17, 28/17 и 100/17) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар саобраћаја и 
веза  д о н о с и
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ПРАВИЛНИК
О ОДРЖАВАЊУ ЖЕЉЕЗНИЧКИХ ВОЗИЛА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ (241)

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Правилника
Члан 1.

Овај правилник прописује техничке одредбе које се 
односе на одржавање жељезничких возила уврштених у 
возни парк Жељезница Републике Српске (у даљем тексту: 
ЖРС).

Примјена Правилника
Члан 2.

Одредбе овог правилника односе се на жељезничка вози-
ла нормалног колосијека уврштена у возни парк ЖРС, и то:

1) вучна возила:
1. локомотиве:
- електро,
- дизел,
- парне,
2. моторни возови:
- електро,
- дизел;
2) вучена возила:
1. путничка возила:
- кола са сједиштима,
- кола за спавање,
- кола са лежајима,
- кола за ручавање,
- кола са бифеом,
- поштанска кола,
- службена кола,
- салонска кола,
- инспекцијска кола,
- специјална кола,
2. теретна кола:
- затворена кола (серија Г, Х, И, Т),
- отворена кола (серије Е),
- плато-кола (серије К, Р, Л, С),
- специјална кола (серија Ф, У, З),
3. посебне намјене:
- кола за гријање воза,
- кола са парним котлом,
- кола са генератором паре;
3) возила за жељезничке сврхе:
1. кола за испитивања:
- вучних возила,
- контактног вода,
- колосијека,
- мостова,
- кочница,
- остала кола за испитивања,
2. кола за жељезничке сврхе:
- кола помоћног воза,
- кола за санитетске потребе,
- кола за становање радника,
- кола за транспорт материјала и опреме за изградњу и 

одржавање пруге и пружних постројења,
- остала кола за жељезничке сврхе,

3. возила за изградњу и одржавање пруге и пружних 
постројења:

- пружна колица,
- моторне дрезине са и без приколица,
- моторна возила за механизован рад на колосијеку,
- општа пружна возила,
- локотрактори,
4. специјална возила за жељезничке сврхе:
- сњежна гртала и ралице,
- дизалице (дизел-моторне, парне),
- остала специјална возила за жељезничке сврхе.

ГЛАВА II
ЗАЈЕДНИЧKЕ ОДРЕДБЕ

Општа концепција одржавања жељезничких возила у 
Републици Српској

Члан 3.
(1) Сврха одржавања жељезничких возила је да буду у 

исправном стању за сигуран, уредан и економичан рад у 
експлоатацији.

(2) Одржавање има превентивни карактер, при чему се 
радови одржавања унапријед планирају у оквиру перио-
дичних контролних прегледа и редовних оправака.

(3) Учесталост прегледа и поправака одређује се експе-
риментално у зависности од времена које је возило провело 
у експлоатацији, броја пређених километара возила или не-
ког другог одговарајућег критеријума.

(4) Редовно одржавање допуњује се извршењем ванред-
них оправака, када се за то укаже потреба.

(5) Одржавање жељезничких возила, у зависности од 
значаја и обима, врши се у ремонтним радионицама, радио-
ницама депоа, колским радионицама, жељезничким стани-
цама и градилиштима.

Основна начела организације одржавања
Члан 4.

Основна начела при организацији одржавања жеље-
зничких возила су:

1) одређивање врсте, учесталости и састава операција 
одржавања, при чему радови на одржавању треба буду при-
лагођени стварним истрошењима и оштећењима дијелова, 
склопова и агрегата возила,

2) придржавање прописаних рокова и обима радова за 
поједине врсте редовног одржавања,

3) гаранција квалитета за извршене радове при одржа-
вању возила,

4) утрошак минимума радног времена и материјала за 
извршење радова одржавања,

5) осигурање правовремених потребних резервних 
дијелова за замјену истрошених, као и одређен број резерв-
них склопова ради омогућавања организовања оправака 
возила по систему агрегатне замјене,

6) при одржавању, за замјену истрошених и оштеће-
них дијелова употребљавати само оригиналне дијелове 
или дијелове произведене, односно обновљене по овјере-
ној техничкој документацији и примљене од контролно-
пријемних органа ЖРС,

7) специјализовати ремонтне радионице за извршење 
редовних оправака одређених серија возила, односно поје-
диних склопова и уређаја,

8) дати техничку документацију за одржавање у форми 
коју могу извршиоци одржавања непосредно примјењивати.

Поступак за утврђивање стања возила ради одређивања 
циклуса и рокова контролних прегледа и редовних 

оправака и обима њихових радова
Члан 5.

(1) Ради утврђивања стања дијелова, склопова, уређаја 
и агрегата возила у погледу истрошености и оштећења, као 
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и ради утврђивања промјене тога стања током времена, 
обавезно се обављају систематска испитивања и провјере.

(2) Испитивања и провјере из става 1. овог члана омо-
гућавају да се добију одређени подаци који служе за утвр-
ђивање циклуса и рокова извршења контролних прегледа и 
редовних оправака, као и обима њихових радова.

(3) Испитивања и провјере из става 1. овог члана врше 
ЖРС и Републичка управа за инспекцијске послове Ре-
публике Српске у сарадњи са радионицама које обављају 
одржавање дотичних возила, када се за то укаже потреба, а 
посебно приликом:

1) обављања првих редовних оправака на новом типу 
возила из парка ЖРС,

2) увођења новог контролног прегледа или нове редов-
не оправке,

3) промјене рокова појединих врста редовног одржа-
вања,

4) промјене количине постојећих радова за поједине 
врсте редовног одржавања.

Врсте одржавања
Члан 6.

(1) Одржавање жељезничких возила може бити:
1) редовно, које се периодично понавља и унапријед 

планира,
2) ванредно, које се обавља ради отклањања кварова, 

недостатака или истрошења.
(2) У редовно одржавање спадају:
1) стални надзор,
2) прање и чишћење,
3) дезинфекција, дезинсекција и дератизација (код пут-

ничких кола),
4) контролни прегледи,
5) редовне оправке,
6) сервисни преглед вучних возила.
(3) У ванредно одржавање спадају:
1) ванредне оправке мањег обима,
2) ванредне оправке већег обима,
3) прање, дезинфекција и дератизација (код теретних 

кола).
(3) Стални надзор, прање и чишћење, дезинфекција, де-

зинсекција и дератизација, контролни прегледи и ванредне 
оправке чине тзв. текуће одржавање.

(4) Редовну оправку чини тзв. инвестиционо одржа-
вање, када се улагањем у возило приликом поправке оно 
доводи у исправно техничко стање, способно за редовно 
коришћење без већих интервенција до сљедеће редовне 
оправке.

Дефиниције појединих врста одржавања
Члан 7.

(1) Под прањем и чишћењем возила подразумијева се 
одстрањивање нечистоће са возила (споља и изнутра).

(2) Под сталним надзором возила подразумијева се ви-
зуелни преглед техничке исправности и снабдјевености во-
зила, који се обавља:

1) при припреми возила за рад,
2) током рада возила,
3) по извршеном раду возила.
(3) Под дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом 

кола подразумијева се уништавање инфективних клица, ба-
цила и бактерија, инсеката и штакора.

(4) Под контролним прегледима возила подразумијевају 
се прегледи, провјере исправности рада и обављање одгова-
рајућих подешавања одређених дијелова, склопова, уређаја 
и агрегата возила, као и замјена неисправних дијелова, по-
трошних елемената и материјала, а према количини радова 
прописаној за сваку врсту прегледа, врсту и серију возила, 

a осим тога, приликом контролних прегледа обављају се и 
одговарајућа чишћења и прања возила и њихових дијелова, 
склопова, уређаја, агрегата и опреме.

(5) Под редовним оправкама возила подразумијевају се 
прегледи, контроле и поправке свих или ограниченог броја 
дијелова, склопова, уређаја и агрегата с циљем довођења 
возила у прописано техничко стање за дотичну врсту редо-
вног оправка, а према прописаној количини радова за сваку 
врсту редовне оправке.

(6) Под ванредним оправкама подразумијевају се 
оправке на појединим дијеловима, склоповима, уређајима 
и агрегатима возила ради отклањања кварова оштећења 
насталих у експлоатацији, које је уочило особље задужено 
за извршење сталног надзора и контролних прегледа, као 
и отклањање оштећења са возила насталих приликом ван-
редног догађаја (исклизнућа, судари, налијетања, окрзнућа, 
пожари, експлозије, раскинуће воза и сл.) с циљем остваре-
ња сигурности возила у експлоатацији.

(7) Ванредне оправке могу бити:
1) мањег обима, при којима се возило посебно не 

искључује из експлоатације,
2) већег обима, при којима се возило искључује из ек-

сплоатације.
(8) С циљем што рационалнијег одржавања и ко-

ришћења возила, потребно је да се ванредне оправке обаве 
без искључивања возила из експлоатације.

(9) Ванредне оправке већег обима треба спајати са не-
ким од контролних прегледа када је то могуће.

(10) Под оштећењем возила подразумијева се оштећење 
дијелова, склопова или уређаја возила које је настало усљед 
хабања, деформација, корозије, замора, услова рада, утова-
ра и истовара робе.

(11) Извршењем ванредних оправака већег обима сма-
тра се да је извршен неки од редовних оправака уколико је 
обим радова ове ванредне оправке једнак или већи од оби-
ма радова дотичне редовне оправке (укључујући и одредбе 
чл. 19. и 20. овог правилника).

(12) Задржавање возила у радионици ради извршења 
ванредне оправке већег обима може се искористити за 
извршење одговарајуће оправке, ако се приближава рок за 
улазак возила у редовни поправак, а одлуку о овом доноси 
ималац возила.

(13) Сервисни преглед вучног возила је преглед вучног 
возила код којег се врше преглед и провјера исправности 
уређаја трчећег строја, кочионог система и других сигурно-
сних и заштитних уређаја, као и допуна залиха погонског 
материјала.

Циклуси и рокови редовног одржавања
Члан 8.

(1) Под циклусом редовног одржавања подразумијева 
се редослијед обављања појединих (одређених) контрол-
них прегледа, односно редовних оправака возила.

(2) Под роком редовног одржавања подразумијева се 
протекло вријеме експлоатације (календарско), пређени 
километри возила или други прикладни критеријум између 
два контролна прегледа, односно двије редовне поправке.

(3) Рок између двије редовне оправке код сваке серије 
возила одређује се тако да већина возила те серије могу 
бити у експлоатацији до сљедеће редовне оправке без већег 
броја ванредних оправака.

(4) Циклуси и рокови редовног одржавања дати су по-
себно за сваку врсту и серију возила, при чему се води ра-
чуна о њиховим специфичностима.

Критеријум за рокове редовног одржавања
Члан 9.

(1) Критеријуми за рокове контролних прегледа свих 
возила је вријеме експлоатације (календарско вријеме).

(2) Критеријум за рокове редовних оправака возила је 
извршен рад изражен у пређеним километрима, односно 
вријеме експлоатације.
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(3) За пружна возила критеријум за обављање контрол-
них прегледа и редовних оправака може бити, поред време-
на, и рад возила изражен у ефективним сатима рада.

(4) ЖРС могу увести и допунске критеријуме за оба-
вљање редовних оправака (нпр. утрошак горива код ди-
зел-возила и сл.), под условом да се тим допунским кри-
теријумом не прекораче ограничења за рокове дате у овом 
правилнику по основи рада возила израженог у пређеним 
километрима, односно времена експлоатације.

(5) За сваку врсту возила прописани су рокови за извр-
шење контролних прегледа и редовних оправака, као и до-
звољена одступања од рокова.

(6) Дозвољена одступања од прописаних рокова за извр-
шење појединих врста редовног одржавања омогућавају 
рационалну организацију одржавања возила у зависности 
од расположивости капацитета за одржавање и тренутних 
потреба за експлоатацијом дотичних возила, при чему се 
мора водити рачуна да се овим одступањима не угрози бе-
збједност и погонска сигурност возила.

(7) Уколико је техничко стање такво да угрожава сигур-
ност саобраћаја или узрокује ванредне оправке и нееконо-
мичну експлоатацију, возило треба упутити у одговарајућу 
редовну оправку по циклусу и прије рока прописаног овим 
правилником.

(8) Надлежан орган ЖРС, уз сагласност власника вози-
ла, одлучује о ситуацији из става 7. овог члана, а на основу 
комисијски утврђеног техничког стања возила.

(9) Уколико је вучно возило или пружно возило било 
ван експлоатације, наредни контролни преглед по циклусу 
се помјера за то вријеме имобилизације, с тим да се прили-
ком пуштања возила у експлоатацију послије имобилиза-
ције обавља одговарајући преглед у количини коју одређује 
технички орган задужен за контролне прегледе, у зависно-
сти од времена имобилизације и услова смјештаја имоби-
лисаног возила.

(10) Временски рок за извршење редовних оправака 
возила, који је дат као лимитирајући фактор, не може се 
продужавати због тога што је возило било ван експлоата-
ције, а изузетно код путничких кола за унутрашњи саобра-
ћај, временски рок за извршење редовних оправака може 
се продужити за вријеме имобилизације возила дуже од 
мјесец дана.

(11) По истеку прописаног рока контролног прегледа, 
односно редовне оправке возила по циклусу и њихових до-
звољених одступања, возило се искључује из експлоатације 
и упућује у одговарајуће редовно одржавање.

Подјела рада на пословима одржавања
Члан 10.

(1) Радови одржавања обављају се у:
1) станицама,
2) колским радионицама,
3) радионицама депоа,
4) ремонтним радионицама,
5) радионицама за одржавање пружних возила,
6) на градилиштима.
(2) У станицама (техничким, ранжирним и осталим) 

обављају се сљедећи радови одржавања:
1) стални надзор,
2) прање и чишћење,
3) контролни прегледи (гдје постоје одговарајући усло-

ви),
4) ванредне оправке мањег обима.
(3) У колским радионицама обављају се сљедећи радо-

ви одржавања кола:
1) контролни прегледи,
2) редовне оправке,
3) ванредне оправке мањег обима,
4) ванредне оправке већег обима.

(4) У радионицама депоа обављају се сљедећи радови 
одржавања вучних возила:

1) контролни прегледи,
2) редовне оправке мањег ранга,
3) ванредне оправке мањег обима,
4) ванредне оправке већег обима (на бази замјене скло-

пова и агрегата).
(5) У радионицама појединих депоа могу се обављати и 

редовне оправке већег ранга уколико испуњавају одређене 
критеријуме о потребној оспособљености у опреми и кад-
ровима за обављање таквих радова, а одлуку о овоме доно-
си надлежни орган власника радионице.

(6) У ремонтним радионицама обављају се сљедећи ра-
дови одржавања:

1) контролни прегледи (код кола),
2) редовне оправке,
3) ванредне оправке већег обима.
(7) У радионицама за одржавање пружних возила оба-

вљају се радови редовног и ванредног одржавања пружних 
возила.

(8) На градилиштима се обављају сљедећи радови одр-
жавања пружних возила:

1) стални надзор,
2) прање и чишћење,
3) контролни прегледи (гдје постоје одговарајући усло-

ви),
4) ванредне оправке мањег обима (гдје постоје одгова-

рајући услови).

Обим редовног одржавања
Члан 11.

(1) За сваку врсту контролних прегледа и редовних оп-
равака, и то за сваку серију возила, утврђен је обим оба-
везних оправака којим се постиже сигурност саобраћаја и 
погонска сигурност возила у експлоатацији, своди на ми-
нимум имобилизација возила и ванредне оправке на возилу 
између редовних прегледа, односно редовних оправака.

(2) Обим обавезних радова контролних прегледа и ре-
довних оправака за сваку серију дат је као прилог овом 
правилнику.

(3) Поред обавезних радова предвиђених обимом радо-
ва, приликом извршења појединих врста редовних оправака 
обављају се, по потреби, и допунски радови, а сагласност 
за извршење ових допунских радова даје власник возила 
путем контролно-пријемног органа ЖРС.

(4) При извршењу неке од редовних оправака возила 
може се изоставити оправка појединих склопова уколико 
је на њима извршена ванредна оправка непосредно прије 
уласка возила у редовну оправку, у количини која гарантује 
сигурност саобраћаја и погонску сигурност возила до сље-
деће редовне оправке возила.

(5) Уколико се приликом прегледа, провјере или испи-
тивања дијелова, склопова или уређаја при обављању 
контролног прегледа или редовне оправке утврди нека 
неисправност, обавезно их треба довести у прописано 
техничко стање извршењем одговарајуће оправке, замјене, 
односно подешавања.

Модификације и реконструкције возила
Члан 12.

(1) Приликом обављања радова одржавања могу се оба-
вљати и модификације и реконструкције возила.

(2) Под модификацијом жељезничких возила подразу-
мијевају се измјене и побољшања конструктивних елеме-
ната на возилу која не мијењају основне конструктивне, 
техничке или експлоатационе карактеристике возила.

(3) Под реконструкцијом жељезничких возила подра-
зумијевају се такве конструктивне измјене на возилу које 
мијењају основне конструктивне, техничке или експлоата-
ционе карактеристике возила.
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(4) Модификације и реконструкције возила обављају 

се на захтјев власника возила, у складу са постојећим про-
писима који осигуравају техничко јединство ЖРС, а према 
техничкој документацији овјереној од надлежних органа и 
ЖРС.

(5) Модификације и реконструкције возила обављају 
се приликом извршења неког од редовних оправака, али 
се оне могу обавити и посебно, у зависности од природе 
и потребе.

Техничка документација за одржавање возила
Члан 13.

(1) Техничку документацију за одржавање жељезнич-
ких возила чине:

1) конструктивна документација,
2) технички услови,
3) упутства за оправку склопова, уређаја и опреме,
4) каталози резервних дјелова.
(2) Конструктивна документација се састоји од склоп-

них и радионичких цртежа потребних за одржавање возила.
(3) Техничку документацију преузима од произвођача 

возила власник возила и њоме су снабдјевене радионице 
које одржавају возила.

(4) Техничка документација служи искључиво за оба-
вљање оправака на возилу и не може се употријебити за 
производњу дијелова без сагласности власника документа-
ције.

(5) За одржавање старијих возила, као и оних која су 
раније набављена у иностранству, није обавезно посједо-
вати конструктивну документацију за оправљање старијих 
типова возила.

(6) Технички услови одређују најважнија питања опра-
вака возила, а обухватају обавезно:

1) технички опис возила,
2) главне конструктивне и експлоатационе податке во-

зила,
3) класификацију склопова, уређаја и опреме,
4) обим обавезних радова редовног одржавања возила,
5) норматив утрошка радног времена за прописани 

обим радова,
6) норматив утрошка резервних дијелова и материјала, 

по асортиману и количини, за извршење појединих врста 
оправака једног возила дотичне серије, а норматив се изра-
ђује на темељу искуства и подложан је периодичним измје-
нама и допунама током примјене,

7) списак радних операција испитивања или провјера 
у току процеса оправке при којима је обавезно присуство 
контролно-пријемних органа ЖРС,

8) списак обавезних пробница и уређаја потребних за 
извршење одређених провјера или испитивања дијелова, 
склопова уређаја, агрегата у току процеса оправке, као и 
пробница за завршено испитивање возила,

9) програм испитивања и провјере приликом пробних 
вожњи, ако се обављају при тој оправци,

10) комплет мјерних листа, које се попуњавају у току 
оправке дијелова, склопова, агрегата и уређаја,

11) преглед техничких упутстава, стандарда, прописа и 
сл. потребних за извршење оправке возила,

12) критеријум о потребној оспособљености радионица 
у опреми и кадровима за обављање одређених радова одр-
жавања на појединим серијама возила, односно појединим 
склоповима, уређајима и опреми.

(7) Упутства произвођача за оправку појединих склопо-
ва, уређаја и опреме допуњавају техничке услове и одређују 
поступак за извршење сложенијих радова при одржавању 
појединих склопова, уређаја и опреме, у складу са чланом 
17. став 4. овог правилника.

(8) Каталози резервних дијелова показују на прегледан 
начин све саставне дијелове возила, груписано по склопо-

вима, те морају садржати скице на којима су приказани сви 
саставни дијелови, каталошке ознаке по којима се наручују 
дијелови, назив дијела, ознаку стандарда, односно број цр-
тежа конструктивне документације, као и број комада у јед-
ном склопу или цијелом возилу.

(9) Каталог резервних дијелова израђује произвођач во-
зила у сарадњи са произвођачима склопова, који се обаве-
зно доставља уз испоруку нових возила, односно склопова 
власнику возила.

Обука особља за рад на одржавању возила
Члан 14.

(1) Да би особље које одржава жељезничка возила мо-
гло успјешно обављати своје задатке, потребно је да прође 
обуку за:

1) извршавање одређене врсте радова одржавања,
2) коришћење техничке документације за одржавање, а 

посебно оне за извршење радова из његовог задужења.
(2) Поступак обуке особља које ради на одржавању 

возила регулише се посебним упутством власника вози-
ла.

Упућивање возила у редовну оправку
Члан 15.

(1) Да би се редовне оправке могле обављати организо-
вано, равномјерно и рационално, као и да би се радиони-
це могле правовремено припремити за брзо и квалитетно 
извршење оправке, унапријед се израђују планови редов-
них оправака возила (годишњи и квартални), и то:

1) за вучна возила:
1. сваке године у току септембра утврђује се план ре-

довних оправака за сљедећу годину по врстама оправака 
и серијама возила, а на основу предвиђеног рада возила, 
циклуса и рокова оправака,

2. у току октобра обједињују се планови на нивоу упра-
вљача инфраструктуре и оператера по врстама возила, 
врстама оправака и радионицама,

3. на основу оквирних годишњих планова оправака 
вучних возила са радионицама се правовремено утврђује 
квартални (динамички) план уласка вучних возила у одго-
варајуће оправке,

4. свако вучно возило које је предвиђено за оправку 
пријављује се радионици посебно, а у пријави се мора на-
значити техничко стање возила,

5. свако вучно возило упућује се у оправку на основу 
динамике коју су заједнички утврдиле радионица која оба-
вља оправку и ималац возила;

2) за вучена возила:
1. ЖРС састављају годишњи план редовних оправака 

кола сваке године у току септембра, и то по серијама вози-
ла, врстама оправака и радионицама,

2. годишњи планови оправака служе жељезничким опе-
раторима као подлога за уговарање оправака за наредну 
годину са радионицама, а на основу оквирних годишњих 
планова оправака кола, ЖРС утврђују са радионицама пра-
вовремено квартални (динамички) план уласка кола у одго-
варајућу оправку,

3. кола се упућују у оправку на основу утврђеног квар-
талног плана, односно по договореној динамици.

(2) Возила жељезничке сврхе се у редовне оправке 
шаљу по поступку који одговара поступку за вучна, од-
носно вучена возила.

Предаја возила у оправку
Члан 16.

(1) Приликом предаје вучних, вучених и возила за же-
љезничке сврхе у радионицу ради оправке, саставља се 
записник о примопредаји возила, који потписују представ-
ници радионице и контролно-пријемни органи ЖРС при 
радионици, а за вучна возила и за возила за жељезничке 
сврхе и представник власника возила.
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(2) У случају из става 1. овог члана утврђује се техничко 
стање возила, као и недостајући и уграђени нетипски дије-
лови, склопови и опрема возила, који се приликом оправке 
морају уградити, односно замијенити одговарајућим типи-
зираним.

Начин извршења оправака возила
Члан 17.

(1) Редовне оправке возила обављају се према пропи-
саном обиму радова за ту врсту оправке, а по техничким 
условима за оправку возила и упутствима за оправку поје-
диних склопова, уређаја и опреме дотичног возила.

(2) Ванредне оправке возила обављају се према потре-
би на дијелу, склопу, уређају или опреми који су у квару 
(оштећени), а по одговарајућој техничкој документацији за 
одржавање.

(3) Оправак возила се састоји из оправке саставних 
дијелова, склопова, уређаја и опреме возила, и то уз њи-
хово скидање с возила, када се ради о потпуној оправци 
возила, односно без скидања с возила великог броја, код 
дјелимичне оправке.

(4) Потпуну оправку склопова, уређаја и опреме чине 
сљедеће операције:

1) скидање с возила,
2) потпуно расклапање на саставне дијелове,
3) детаљно прање и чишћење свих саставних дијелова,
4) преглед, премјеравање и испитивање свих саставних 

дијелова у обиму и на начин како је то предвиђено упут-
ством произвођача за оправку, уз примјену мјерних листа 
и одговарајућих мјерних инструмената, направа и уређаја,

5) оправка оштећених дијелова, односно замјена оних 
дијелова који се не могу оправити или чија је оправка не-
економична,

6) склапање,
7) испитивање функционалности и провјера радних ка-

рактеристика,
8) уградња у возило,
9) испитивање функционалности склопова и уређаја 

уграђених на возилу.
(5) Дјелимична оправка склопова, уређаја и опреме 

састоји се из оправке неког од саставних дијелова, односно 
одређених провјера и подешавања (дјелимична оправка се 
посебно одређује за сваки конкретан случај).

(6) Преглед и испитивање судова под притиском, пар-
них котлова и посуда за транспорт РИД материја обавља 
овлашћено стручно лице.

(7) Датуми извршења контролних прегледа и редовних 
оправака не уписују се на вучним возилима.

(8) Датуми извршења контролних прегледа и редовних 
оправака уписују се на вученим возилима.

(9) Датуми извршења редовних оправака уписује се на 
возилима за жељезничке сврхе, али се не уписују датуми 
извршења њихових контролних прегледа.

Контрола квалитета оправке
Члан 18.

(1) При извршењу редовних оправака жељезничких во-
зила радови и испитивања подлијежу контроли контролно-
пријемних органа ЖРС.

(2) У техничким условима произвођача, власника вози-
ла, као и радионице за извршење оправака прецизирани су 
радови и провјере при којима је обавезно присуство кон-
тролно-пријемних органа ЖРС.

(3) Контролно-пријемни органи ЖРС на основу поједи-
них фазних контрола и завршеног прегледа возила утврђу-
ју да ли су обављени сви радови према прописаном обиму 
обавезних радова, записнику о примопредаји возила у оп-
равку и техничкој документацији за дотичну врсту оправке 
и да ли се може приступити пробној вожњи, односно пре-
даји возила.

(4) Одредбе о раду контролно-пријемних органа ЖРС 
при радионицама које обављају редовне оправке жеље-
зничких возила одређују се посебним упутством.

Вагање возила послије извршене оправке
Члан 19.

(1) Послије извршења редовних оправака, а прије оба-
вљања пробне вожње, возила се вагају с циљем утврђивања 
њихове укупне тежине и распореда тежине на поједине 
осовине, односно точкове, уколико је то предвиђено оби-
мом радова за поједине врсте редовних оправака за дотич-
ну врсту и серију возила.

(2) Возила се важу и послије ванредних оправака и ре-
конструкција уколико су ти радови могли утицати на промје-
ну укупне тежине возила или распореда тежина на возилу.

(3) Поступак вагања са критеријумима за сва возила 
прописан је посебним упутством.

Пробне вожње возила послије извршене оправке
Члан 20.

(1) Послије обављене редовне оправке возила, као и 
послије обављених појединих ванредних оправака већег 
обима обавља се пробна вожња возила.

(2) За вријеме пробне вожње возила и послије оба-
вљене пробне вожње, контролно-пријемни орган ЖРС и 
представник наручиоца оправке, заједно са представником 
радионице, прегледају поједине дијелове и уређаје на вози-
лу, провјеравају њихово функционисање, као и понашање 
возила у вожњи, a недостаци утврђени приликом вожње за-
писнички се контролишу и морају се отклонити.

(3) Уколико се у току вожње утврде неке неисправности 
које утичу на сигурност возила (трчећи строј и кочнице) 
или на главне експлоатационе карактеристике, пробна во-
жња се понавља послије отклањања квара.

(4) Након отклањања свих уочених недостатака на 
пробним вожњама, обавља се примопредаја оправљеног 
возила и саставља записник о пуштању возила у саобраћај.

(5) Програм испитивања и провјера приликом проб-
них вожњи прописани су посебно за сваку серију возила у 
техничким условима за оправку.

(6) Пробне вожње заказују контролно-пријемни органи 
ЖРС и обављају се на сљедећи начин:

1) за локомотиве:
1. пробним вожњама локомотива утврђује се способ-

ност возила за обављање безбједног и уредног саобраћаја, а 
пробна вожња се обавља без оптерећења и са оптерећењем,

2. код проба без оптерећења испитује се способност 
локомотиве за саобраћај највећом дозвољеном брзином у 
служби на пругама ЖРС,

3. пробна вожња са оптерећењем обавља се на удаље-
ности од најмање 50 km,

4. код пробних вожњи са оптерећењем врши се избор 
оптерећења у зависности од профила пруге на којој се врши 
испитивање, а према таблици оптерећења локомотиве,

5. код локомотива које раде искључиво на маневри, 
пробна вожња послије извршене оправке може се замије-
нити маневарским радом у трајању од 24 часа,

6. пробна вожња без оптерећења на удаљености од по 
30 km у оба смјера вожње обавља се и у случају замјене 
обртног постоља,

7. код парних локомотива са посебним тендером оба-
вља се пробна вожња и послије измјене осовине или на-
лијевања осовинског лежаја на одстојању најмање по 30 km 
у оба смјера вожње;

2) за моторне возове: пробна вожња моторних вожњи 
на одстојању од најмање 50 km у једном смјеру;

3) за путничка кола:
1. пробна вожња путничких кола обавља се без опте-

рећења и том приликом провјеравају се безбједност кола за 
саобраћај (кочнице, мирноћа кола, загријаност осовинских 
лежаја, огибљења, правилност рада тегљеника и одбојника, 
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затварање прозора и врата) и функционисање свих инста-
лација у колима,

2. приликом пробне вожње у повратку треба да се по-
стигне највећа дозвољена брзина кола на пругама ЖРС,

3. у обртној станици треба предвидјети довољно ба-
вљења да би се извршио преглед кола, а послије пробне 
вожње кола треба детаљно прегледати,

4. пробна вожња путничких кола обавља се у оба смјера 
кретања кола на дужини од најмање 50 km у једном смје-
ру, а код путничких кола са алтернатором може се обавити 
пробна вожња само у једном смјеру од најмање 100 km, при 
чему је обавезно извршити два брза кочења,

5. пробна вожња путничких кола са клизним лежајеви-
ма обавља се и када је замијењен један или више осовин-
ских склопова заједно са осовинским лежајима;

4) за теретна кола: послије обављених оправака терет-
них кола нису обавезне пробне вожње, о чему одлуку доно-
си ималац возила;

5) за возила за жељезничке сврхе:
1. у количинама радова за извршење оправака ових 

возила дефинисани су услови обављања пробних вожњи 
и пробног рада, уколико је то потребно, у зависности од 
намјене и техничких карактеристика возила,

2. поступак обављања пробних вожњи жељезничких 
возила прописан је посебним упутством.

Пријем возила послије извршене оправке
Члан 21.

(1) Приликом пријема вучних возила послије извршене 
оправке саставља се записник о примопредаји, који потпи-
сују контролно-пријемни органи ЖРС, представник имаоца 
возила и представник радионице која је извршила оправку.

(2) Имаоцу вучног возила том приликом предају се 
испуњене и овјерене локомотивске књиге за обављање ре-
довне оправке и извршене замјене главних склопова.

(3) Приликом пријема вучених возила послије извршене 
оправке саставља се записник о пријему нових и оправљених 
кола (ТК-2), који потписују пријемни орган наручиоца оправ-
ке и предајни орган радионице која је извршила оправку.

(4) Власник возила може уговорити испостављање и 
друге документације у вези са оправком возила приликом 
примопредаје.

(5) Приликом пријема возила за жељезничке сврхе 
послије извршене оправке саставља се записник о при-
мопредаји, који потписују власник возила и представник 
радионице која је извршила оправку, као и контролно-
пријемни орган ЖРС, ако постоји при радионици, и том 
приликом власнику возила предаје се испуњена и овјерена 
матична књига возила.

(6) Као дан завршетка оправке возила сматра се дан ње-
говог пријема из оправке, односно дан потписивања запи-
сника о примопредаји.

Гаранција квалитета извршених оправака
Члан 22.

(1) Радионица која је извршила оправку возила мора га-
рантовати квалитет извршених радова.

(2) Гаранција за квалитет извршених радова оправке 
возила, коју даје радионица, одређује се у зависности од 
времена експлоатације.

(3) Временски рокови гаранције за извршене оправке, 
како за возило у цјелини тако и за поједине склопове, као и 
поступак за остварење гаранције, одређени су у посебном 
упутству јединствено за сва возила уврштена у парк ЖРС, 
по врстама и серијама возила.

Поступак са возилом послије ванредног догађаја
Члан 23.

(1) Под ванредним догађајем, у смислу овог члана, по-
дразумијевају се:

1) исклизнућа,

2) судари,
3) налијетања,
4) окрзнућа,
5) пожари,
6) експлозије,
7) раскинућа возова.
(2) Послије ванредног догађаја, на лицу мјеста обавља 

се визуелни преглед возила ради утврђивања да ли је оно 
способно за вожњу до одговарајуће радионице гдје ће се 
извршити детаљан преглед возила.

(3) У случају из става 2. овог члана, утврђује се и брзи-
на превлачења возила.

(4) Уколико се оцијени да возило није способно за во-
жњу, превози се до радионице комплетно или у дијеловима.

(5) Приликом детаљног прегледа возила послије ван-
редног догађаја морају се у одговарајућој радионици про-
вјерити склопови и дијелови за које се претпоставља да су 
овим догађајем могли бити оштећени, у погледу геометрије 
и материјала (напукнућа и сл.).

(6) Приликом детаљног прегледа возила треба нарочито 
обратити пажњу на:

1) обртна постоља,
2) осовинске склопове,
3) постоље возила,
4) огибљење возила,
5) кочнице,
6) причвршћеност склопова и уређаја на њиховим мје-

стима (да није дошло до њиховог помицања),
7) код дизел-возила потребно је провјерити још и ко-

аксијалност главних склопова који су међусобно повезани.
(7) У зависности од величине оштећења приликом ван-

редног догађаја, технички орган који је извршио детаљан 
преглед возила и представник власника возила одређују да 
ли је потребно обавити пробну вожњу прије пуштања вози-
ла у редован саобраћај.

Одржавање сигурносних уређаја возила
Члан 24.

(1) Кочнице, уређаји будности, ауто-стоп уређаји, ра-
дио-диспечерски уређаји и брзиномјери уграђени на вози-
ло одржавају се према прописаним циклусима и роковима 
одржавања за возило у цјелини.

(2) С обзиром на важност ових уређаја за сигурност 
саобраћаја, они се одржавају према посебним упутствима.

ГЛАВА III
ОДРЖАВАЊЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА

1. Одржавање електро и дизел-возила

Опште одредбе
Члан 25.

(1) Моторни возови (дизел и електро) са приколицом и 
без приколице у погледу одржавања сматрају се као и оста-
ла вучна возила, тј. локомотиве.

(2) Количинама радова за поједине врсте редовног одр-
жавања моторних возова (контролне прегледе и редовне 
оправке) обухваћене су специфичности које се односе на 
колски дио возила моторних возова.

Стални надзор
Члан 26.

(1) Стални надзор електро и дизел-возила обавља се:
1) при припреми возила за рад,
2) током рада возила,
3) по завршетку рада возила.
(2) При припреми за рад вучно возило се подвргава пре-

гледу који обавља особље вучног возила или особље које је 
за то задужено.
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(3) Том приликом обавља се:
1) визуелна контрола стања дијелова, склопова, уређаја 

и опреме возила,
2) контрола снабдјевености возила погонским и пот-

рошним материјалом и, ако је потребно, извршити његово 
домиривање,

3) контрола нивоа воде и уља за подмазивање у поје-
диним уређајима и инсталацијама, са допуном ако је по-
требно,

4) пуштање у рад и загријавање уређаја на возилу,
5) контрола исправности рада уређаја на возилу.
(4) Током рада возила особље вучног возила стално 

контролише исправност рада свих склопова, уређаја и аг-
регата возила, а повремено, у мјестима гдје се вучно вози-
ло дуже задржава, обавља и детаљније визуелне прегледе 
стања дијелова, склопова, уређаја и опреме возила.

(5) Све уочене неисправности у току рада особље вуч-
ног возила је дужно само да отклони уколико је то у њего-
вој дужности и могућности, односно да упише примједбу 
у одговарајући писмени документ, да би се на основу тога 
могао извршити ванредни оправак возила и отклонити не-
исправности.

(6) По завршетку рада возило се намирује потрошним 
материјалима (гориво, мазиво, вода и пијесак) и подврга-
ва визуелном прегледу стања дијелова, склопова, уређаја и 
опреме.

(7) ЖРС могу увести и допунске провјере стања поје-
диних серија вучних возила ако услови експлоатације то 
захтијевају.

Прање и чишћење
Члан 27.

(1) Особље вучног возила одржава чистоћу у управљач-
ници, а према могућности чисти машински простор прије 
и послије рада возила, као и у станицама гдје се дуже за-
држава.

(2) Прање и детаљно чишћење возила и саставних скло-
пова, уређаја и опреме обавља се приликом контролних 
прегледа и ванредних оправака већег обима.

Контролни прегледи и сервисни преглед вучних возила
Члан 28.

(1) Врсте контролних прегледа електро и дизел-возила 
су:

1) мјесечни преглед П1,
2) тромјесечни преглед П3,
3) шестомјесечни преглед П6,
4) дванаестомјесечни преглед П12 (РК1),
5) двогодишњи преглед П24 (РК1).
(2) У случају да рокови за извршење ревизије кочница, 

наведени у овом правилнику, нису у складу са роковима 
одржавања које налаже произвођач кочионе опреме, по-
требно је придржавање рокова које је дефинисао произво-
ђач.

(3) За сваку серију возила посебно је прописано које 
контролне прегледе има дотична серија возила, што је на-
ведено у Прилогу 3. овог правилника, који чини његов са-
ставни дио.

(4) Сервисни преглед вучних возила обавља се на мје-
сту, односно колосијеку, гдје је могуће обавити све радње 
предвиђене листом сервисног прегледа.

(5) У склопу сервисног прегледа вучних возила врши се:
1) визуелни преглед, провјера исправности уређаја и 

допуна залиха погонског материјала,
2) преглед и провјера трчећег строја, кочионог система 

и других уређаја и склопова.
(6) На вучном возилу које није коришћено дуже од три 

дана мора се обавити сервисни преглед прије поновног ко-
ришћења.

(7) Рок између два сервисна прегледа вучних возила не 
смије бити дужи од три дана.

Редовне оправке
Члан 29.

(1) Врсте редовних оправака електро и дизел-возила су:
1) средња оправка (СО),
2) главна оправка (ГО).
(2) Под средњом оправком електро и дизел-вучног во-

зила подразумијевају се преглед, контрола и оправка или 
замјена одређених дијелова, склопова и агрегата возила с 
циљем довођења возила у прописано техничко стање за ову 
врсту оправке, а састоји се у извршењу послова према де-
финисаном обиму радова наведеном у листи обима радова 
за ову врсту оправке.

(3) Под главном оправком електро и дизел-вучног во-
зила подразумијева се оправка или замјена свих дијелова, 
склопова и агрегата с циљем довођења возила у прописано 
техничко стање за ову врсту оправке и састоји се у изврше-
њу послова према дефинисаном обиму радова наведеном у 
листи обима радова за ову врсту оправке.

Циклус редовног одржавања
Члан 30.

(1) Циклус контролних прегледа електро и дизел-во-
зила састоји се од више прегледа, који се наизмјенично 
смјењују, како је то приказано графички у Прилогу 1. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Циклус контролних прегледа није исти за сва елек-
тро и дизел-возила.

(3) Циклус редовних оправака електро и дизел-возила 
састоји се у наизмјеничном смјењивању оправака првог и 
другог степена.

(4) Циклус редовних оправака је исти за сва електро 
и дизел-возила, а приказан је графички у Прилогу 2. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

Рокови и обими редовног одржавања
Члан 31.

(1) Критеријум рокова за обављање контролних прегле-
да електро и дизел-возила је календарско вријеме.

(2) Врсте и рокови контролних прегледа електро и ди-
зел-возила по серијама наведени су у Прилогу 3. овог пра-
вилника, који чини његов саставни дио.

(3) Критеријум рокова за обављање редовних оправака 
електро и дизел-возила у возној служби је рад возила изра-
жен у пређеним километрима, с тим што постоји временско 
ограничење када возило мора ући у одговарајућу оправку 
по циклусу без обзира на пређене километре, а с обзиром 
на то да вријеме утиче на техничко стање возила у погледу 
безбједности саобраћаја и погонске сигурности.

(4) Критеријум рокова за обављање редовних оправака 
код чисто маневарских локомотива је ефективан рад во-
зила, изражен у сатима рада на маневри, прерачунатим у 
километре, и то: 1 час маневре једнако је 10 km. ЖРС и 
власници вучних возила воде евиденцију ефективних часо-
ва рада локомотиве на маневри по појединим маневарским 
мјестима и утврђују однос између ефективних часова рада 
и евидентираних часова ангажовања локомотиве у мане-
варској служби.

(5) Критеријум рокова за обављање редовних оправака 
код локомотива које обављају мјешовиту службу (возну и 
маневарску) су пређени километри, с тим што се прерачу-
нава вријеме проведено на маневри у километре, и то: 1 час 
рада на маневри једнако је 10 km, па се то додаје пређеној 
километражи локомотиве и возној служби.

(6) Рад локомотива и моторних возова између двије ре-
довне оправке, изражен у пређеним километрима за сваку 
серију возила, одређен је посебно, при чему се мора во-
дити рачуна о врсти вуче (електро и дизел), врсти службе 
(вуча путничких или теретних возова или маневарски рад) 
и техничко-експлоатационим карактеристикама возила (ве-
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личина снаге, максимална брзина, поједина конструктивна 
рјешења возила сл.).

(7) Прописане километраже рада локомотива и мотор-
них возова између двије редовне оправке, тј. до средње, од-
носно главне оправке наведене су табеларно по серијама за 
сва електро и дизел-возила у Прилогу 4. овог правилника, 
који чини његов саставни дио.

(8) Временско ограничење између двије узастопне 
оправке електро и дизел-возила, као и локотрактора износи 
до 12 година, без обзира на то колико се пута то возило 
оправља по овој временској основи.

(9) Дозвољено одступање од прописаних рокова поје-
диних врста редовног одржавања вучних возила износи:

1) за контролне прегледе ±20%,
2) за редовне оправке +20% (само по основи пређених 

километара),
3) за редовне оправке +1 (једна) година по основу вре-

менског ограничења.
(10) Одлуку о продужењу временског ограничења за 

1 (једну) годину за дизел-возила и електровозила доноси 
стручна комисија, коју именује генерални директор ЖРС, 
а у складу са техничким стањем у којем се возило налази.

(11) Комисија из става 10. овог члана може донијети и 
одлуку о извршењу редовне оправке дизел-возила и елек-
тровозила и прије истека временског ограничења од 12 го-
дина, а због нарушеног техничког стања возила или других 
оправданих разлога као што су ванредна потреба замјене 
појединих виталних склопова, ванредна потреба улагања 
значајнијих средстава за побољшање техничког стања во-
зила, отклањање посљедица ванредног догађаја и сл.

(12) Редовне оправке обртних постоља и осталих дије-
лова вучних возила могу се обављати и одвојено, при чему 
треба водити рачуна да се између двије редовне оправке 
не прекораче дозвољени рокови, и то код обртних постоља 
изражено само у пређеним километрима, а код осталог дије-
ла возила изражено у пређеним километрима и времену.

(13) Количине радова редовног одржавања наведене су 
посебно за сваку серију возила, с тим да у обиму радова за 
поједине серије могу бити предвиђене извјесне мање ра-
злике за оправке ранга главне оправке (ГО), у зависности 
од старости возила, односно укупно извршеног рада изра-
женог у пређеним километрима, од почетка експлоатације.

2. Одржавање парних локомотива
Стални надзор

Члан 32.
(1) Стални надзор парних локомотива обавља се:
1) при припреми локомотиве за рад,
2) током рада локомотиве,
3) по завршетку рада локомотиве.
(2) При припреми за рад, парну локомотиву треба пре-

гледати локомотивско особље или особље које је за то за-
дужено.

(3) Током рада локомотиве особље стално контроли-
ше исправност рада појединих дијелова, склопова, уређаја 
и агрегата на локомотиви, а повремено у мјестима гдје се 
локомотива дуже задржава локомотивско особље обавља и 
детаљније прегледе.

(4) Све уочене неисправности у току рада локомотивско 
особље је дужно отклонити само уколико је то у његовој 
могућности и надлежности, односно уписати примједбу 
у одговарајући писмени документ, да би се на основу тога 
могла извршити ванредна оправка локомотиве.

(5) По завршетку рада локомотиву треба прегледати 
према прописаном обиму радова и намирити потрошним 
материјалима (гориво, уље, вода и пијесак).

Чишћење и прање локомотиве
Члан 33.

(1) Локомотивско особље одржава чистоћу у управљач-
ници и чисти остале дијелове и склопове локомотиве прије 

и послије рада, као и у станицама гдје се локомотива дуже 
задржава.

(2) Прање и чишћење локомотиве обавља се приликом 
извршених контролних прегледа локомотиве и прања котла.

Прање котла и контролни прегледи
Члан 34.

(1) Врсте прања котла и контролних прегледа парних 
локомотива су:

1) основно прање котла,
2) мјесечно прање котла с контролним прегледом ло-

комотиве,
3) тромјесечно прање котла с контролним прегледом 

локомотиве,
4) шестомјесечно прање кола с контролним прегледом 

локомотиве.
(2) Под прањем котла подразумијева се поступак од-

страњивања котловца и муља из парног котла, који се ната-
ложио током рада локомотиве.

(3) Под контролним прегледима подразумијевају се пре-
глед, провјера исправности рада и обављање одговарајућих 
подешавања одређених дијелова склопова и уређаја локо-
мотиве, што се обавља приликом прања локомотивског кот-
ла, а према дефинисаном обиму радова.

(4) За сваку серију парних локомотива посебно је де-
финисано која прања и контролне прегледе има дотична 
серија, и то на бази услова рада, квалитетне примјене воде, 
конструкције и старости локомотиве дотичне серије.

(5) ЖРС прописује врсте прања и контролних прегледа 
за своје парне локомотиве.

Редовне оправке
Члан 35.

(1) Врсте редовних оправака парних локомотива су:
1) средња оправка (СО),
2) главна оправка (ГО),
3) ревизиона оправка (РО).
(2) Под средњом оправком парне локомотиве подразу-

мијева се преглед, контрола и оправка одређених дијелова, 
склопова и агрегата с циљем довођења локомотиве у про-
писано техничко стање за ову врсту оправке и састоји се 
у извршењу послова према дефинисаном обиму радова за 
ову врсту оправке.

(3) Под главном оправком парне локомотиве подра-
зумијевају се преглед, контрола и оправка или замјена 
истрошених дијелова свих склопова локомотиве с циљем 
довођења локомотиве у прописано техничко стање за ову 
врсту оправке и састоји се у извршењу послова према де-
финисаном обиму радова за ову врсту оправке.

(4) Под ревизионом оправком парне локомотиве подра-
зумијевају се, поред оправке или замјене свих међусобно 
замјењивих склопова и агрегата, и оправка дијелова возила 
који нису међусобно замјењиви пошто их је због старења 
потребно обновити извршењем радова великог обима с 
циљем довођења локомотиве у прописано техничко стање 
за ову врсту оправке, а према прописаном обиму радова за 
ову врсту оправке.

Циклуси редовног одржавања
Члан 36.

(1) Циклус прања котла и контролних прегледа парних 
локомотива састоји се од више врста прања и прегледа, који 
се наизмјенично смјењују, како је то приказано графички у 
Прилогу 6. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Циклуси прања и контролних прегледа нису исти за 
све серије парних локомотива.

(3) Циклуси редовних оправака парних локомотива 
састоје се у наизмјеничном смјењивању средњих оправа-
ка с главним, односно ревизионим оправкама, како је то 
наведено у Прилогу 7. овог правилника, који чини његов 
саставни дио.
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(4) Циклус редовних оправака је исти за све серије пар-
них локомотива.

Рокови и обими радова редовног одржавања
Члан 37.

(1) Критеријуми рокова за прање котла и контролне 
прегледе је календарско вријеме.

(2) Временски рок за извршење основног прања ло-
комотивског котла, тј. одређивање броја основних прања 
котла између два контролна прегледа локомотиве зависи од 
услова рада локомотиве, тј. од квалитета коришћене воде и 
напрезања (оптерећења) котла, тако да може бити узастоп-
но једно, два или више основних прања котла.

(3) ЖРС утврђује и прописује временски рок између 
два основна прања локомотивског котла за сваку серију 
својих локомотива.

(4) Дозвољено одступање рокова за извршење прања 
котла и контролних прегледа локомотива износи ±20%.

(5) Критеријум рокова за обављање редовних оправака 
парних локомотива је рад локомотиве изражен у киломе-
трима, с тим да постоји временско ограничење када локо-
мотива мора ући у одговарајућу оправку по циклусу без 
обзира на километре, а с обзиром на то да вријеме утиче на 
техничко стање возила у погледу сигурности у саобраћају 
и погонске сигурности.

(6) Критеријум рокова за обављање редовних опра-
вака маневарских парних локомотива је ефективан рад 
локомотиве изражен у сатима рада на маневри, прерачу-
натим у километре, и то: 1 час рада на маневри једнако 
је 10 km.

(7) Рокови између двије редовне оправке парних локо-
мотива износе:

1) за локомотиве грађене за вучу путничких возова 
120.000 km,

2) за локомотиве грађене за вучу теретних возова 90.000 
km,

3) за локомотиве грађене за маневру 70.000 km.
(8) ЖРС за своје локомотиве одређује по серијама ки-

лометражу између двије редовне оправке у оквиру горњих 
граница.

(9) Под пређеним километрима парних локомотива по-
дразумијевају се укупно пређени километри локомотиве, и 
то: возни, запрежни, потискујући, празне вожње, маневри-
сање возном локомотивом и стално маневрисање.

(10) Дозвољено одступање рокова за редовне оправке 
парних локомотива износи ±15%.

(11) Временски рок између главне и ревизионе оправке 
парних локомотива које су биле нормално у експлоатацији 
не може бити већи од четири године.

(12) Рок из става 11. овог члана може се продужити за 
онолико времена колико је локомотива била изван експлоа-
тације дуже од мјесец дана, с тим да укупно продужење не 
буде веће од годину дана.

(13) Обими радова редовног одржавања посебно су на-
ведени.

ГЛАВА IV
ОДРЖАВАЊЕ ВУЧЕНИХ ВОЗИЛА

1. Редовно одржавање путничких кола

Врсте редовног одржавања путничких кола
Члан 38.

(1) Редовно одржавање путничких кола је одржавање 
које се унапријед планира и периодично понавља.

(2) Редовно одржавање путничких кола обухвата:
1) стални надзор,
2) прање и чишћење,
3) контролне прегледе,
4) редовне оправке.

Стални надзор
Члан 39.

(1) Стални надзор путничких кола обавља се:
1) при припреми кола за саобраћај,
2) током саобраћаја,
3) по завршетку саобраћаја.
(2) При припреми кола за саобраћај обавља се пре-

глед кола, који обављају прегледачи кола у полазној ста-
ници.

(3) Током саобраћаја возопратно особље обавља сталну 
контролу исправности путничких кола.

(4) Све уочене неисправности особље уписује у одго-
варајући писмени документ, како би се могле отклонити у 
крајњој, односно домицилној станици или у одговарајућој 
радионици, у зависности од врсте неисправности.

(5) По завршетку саобраћаја кола прегледају органи 
техничко-колске службе.

Прање и чишћење
Члан 40.

(1) Врсте прања и чишћења путничких кола су:
1) амбулантно чишћење Н0,
2) редовно чишћење и прање Н1,
3) темељно чишћење и прање Н2.
(2) Обим послова амбулантног, редовног и темељног 

чишћења прописан је Правилником 258.

Контролни прегледи
Члан 41.

(1) Врсте контролних прегледа путничких кола су:
1) дневни преглед П0,
2) мјесечни преглед П1,
3) тромјесечни преглед П3.
(2) Дневни преглед кола обавља се у почетним и 

крајњим станицама, док се мјесечни и тромјесечни прегле-
ди обављају у радионицама за одржавање путничких кола у 
складу са прилозима 9. и 12. овог правилника.

(3) Прегледи страних кола подлијежу прописима RIC-а.

Редовне оправке
Члан 42.

(1) Врсте редовних оправака путничких кола су:
1) мала оправка (МО),
2) средња оправка (СО),
3) велика оправка (ВО).
(2) Малу и средњу оправку имају и 2-осовинска и 

4-осовинска путничка кола, док велику оправку имају само 
4-осовинска путничка кола.

(3) Под малом оправком путничких кола подразумијевају 
се преглед и оправка или замјена дијелова, склопова, агрега-
та и уређаја на колима, с циљем довођења кола у прописано 
техничко стање за ову врсту оправке, а она обухвата:

1) преглед и оправка склопова и уређаја сигурности (тр-
чећег строја, кочних уређаја, теглећих и одбојних направа), 
електричне инсталације и осталих инсталација,

2) дјелимично бојење кола, а према прописаном обиму 
радова за ову врсту оправке.

(4) Под средњом оправком путничких кола подразу-
мијевају се преглед и оправка или замјена дијелова, скло-
пова, агрегата и уређаја на колима као у малој оправци, с 
тим да се обавља још и детаљнија оправка унутрашњости 
кола, према прописаном обиму радова за ову врсту оправке 
и виши ранг ревизије кочнице.

(5) Под великом оправком путничких кола подра-
зумијевају се детаљна обнова свих истрошених или 
оштећених дијелова или склопова на колима с циљем 
довођења кола у прописано техничко стање за ову врсту 
оправке.
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(6) У великој оправци обавезно се скидају сви дијелови, 

склопови, агрегати и уређаји с кола и темељно се заштићује 
кострукција сандука кола од корозије.

Циклуси и рокови редовног одржавања
Члан 43.

(1) Циклуси и рокови појединих врста редовног одржа-
вања начелно за сва путничка кола приказани су графички 
у прилозима 8, 9. и 10, док су у прилозима 11, 12. и 13. на-
ведени табеларно конкретни циклуси и рокови одржавања 
појединих путничких кола.

(2) Циклуси и рокови прања и чишћења, као и контрол-
них прегледа путничких кола одређени су у зависности 
од конструкције, односно намјене кола (2-осовинска или 
4-осовинска).

(3) Циклуси и рокови редовних оправака путничких 
кола одређени су у зависности од врсте службе (међународ-
ни, унутрашњи, међуградски и локални саобраћај), најви-
ше дозвољене брзине кола и броја осовина кола (2-осовин-
ска или 4-осовинска кола).

(4) Критеријум за одређивање рокова за извршење 
прања и чишћења, као и контролних прегледа путничких 
кола је календарско вријеме.

(5) Критеријум за одређивање рокова за извршење ре-
довних оправака путничких кола је календарско вријеме.

(6) ЖРС могу увести као допунски критеријум пређене 
километре кола, уколико се она веома интезивно користе, 
с тим да се у том случају не може прекорачити прописано 
временско ограничење за обављање редовних оправака.

(7) Код 4-осовинских путничких кола извршене ре-
довне оправке из члана 42. овог правилника представљају 
ревизије (РЕВ) у смислу одредаба РИЦ и исписују се на 
колима.

(8) Дозвољено одступање од прописаних рокова за кон-
тролне прегледе ранга П1 и П2 износи до десет дана, док за 
контролни преглед П0 није дозвољено одступање.

(9) Дозвољено одступање рокова за редовну оправку 
износи:

1) за кола у међународном саобраћају (кола РИЦ) - нема 
одступања,

2) за кола у унутрашњем саобраћају - рок за оправку 
може се продужити само једном до шест мјесеци, о чему 
одлучује радионица приликом извршења контролног пре-
гледа, а ово продужење није дозвољено уколико је при-
мијењено продужење по основу става 10. овог члана.

(10) У случају да су кола у унутрашњем саобраћају 
била изван експлоатације дуже од 30 дана непрекидно, што 
се утврђује записнички, рок редовне оправке може проду-
жити за толико времена техничка комисија, коју формирају 
управљач инфраструктуре и оператер, с тим да укупно про-
дужење рока редовне оправке не може бити веће од годину 
дана.

(11) Рок из става 10. овог члана редовне оправке не 
може се даље продужавати и по основи става 9. овог члана.

(12) Категоризација путничких кола у погледу режима 
одржавања, с обзиром на максималну дозвољену брзи-
ну кола, може се примијенити приликом извршења једне 
од редовних оправака кола, уз добијање нових бројева од 
ЖРС.

(13) Уколико кола нису возила брзинама већим од мак-
сималне, што потврђује комисија из става 10. овог члана, 
категоризација се може промијенити и без упућивања кола 
на поправак, уз претходно добијање нових бројева од ЖРС.

Одржавање појединих уређаја на колима
Члан 44.

Поједини специфични уређаји на колима, као што су 
уређаји за освјетљење, уређаји за гријање или климатиза-
цију итд. одржавају се по посебним упутствима, при чему 
се мора водити рачуна да се радови на овим уређајима 
уклапају у циклусе и рокове контролних прегледа и редов-
них оправака дотичних кола одређених овим правилником.

2. Ванредно одржавање путничких кола

Врсте ванредног одржавања путничких кола
Члан 45.

(1) Ванредно одржавање путничких кола дијели се на:
1) ванредне оправке мањег обима (текуће поправке),
2) ванредне оправке већег обима.
(2) У ванредно одржавање путничких кола спада и де-

зинфекција, дезинсекција и дератизација кола, а обавља се 
према указаној потреби.

3. Редовно одржавање теретних кола

Врсте редовног одржавања теретних кола
Члан 46.

(1) Редовно одржавање теретних кола је одржавање које 
се унапријед планира и периодично понавља.

(2) Редовно одржавање теретних кола дијели се на:
1) стални надзор,
2) контролне прегледе,
3) редовне оправке.

Стални надзор
Члан 47.

(1) Стални надзор теретних кола у експлоатацији оба-
вља се прегледом кола:

1) прије и послије утовара,
2) прије додавања кола возу,
3) у возовима - при отпремању, пролазу и доласку воза,
4) послије истовара кола.
(2) Стални надзор теретних кола обављају прегледачи 

кола, а тамо гдје их нема, стални надзор обавља особље 
које је за то задужено.

Контролни прегледи
Члан 48.

(1) Код теретних кола постоји само једна врста контрол-
ног прегледа.

(2) Контролни преглед теретних кола обухвата преглед 
свих саставних дијелова на колима, укључујући кочнице и 
осовинске лежајеве (клизне и котрљајне).

(3) Обимом радова одређује се шта треба прегледати и 
контролисати приликом прегледа кола, и то у зависности од 
конструкције кола, врсте службе и услова рада.

(4) Контролни прегледи теретних кола са откачивањем 
кола обављају се и третирају на исти начин као и ванредне 
оправке кола мањег обима (текуће поправке) са откачивањем.

(5) Приликом извршења сваке текуће оправке теретних 
кола с откачивањем обавља се и преглед кочнице.

(6) Контролни прегледи теретних кола обављају се у 
временском периоду назначеном на колима, с дозвољеним 
одступањем од ± три мјесеца.

(7) Уколико се у временском интервалу из става 6. овог 
члана обављају текуће оправке теретних кола с откачи-
вањем, том приликом обавезно се обавља контролни пре-
глед кола.

(8) Контролне прегледе теретних кола треба обавити 
тамо гдје су стечени услови за њихово извршење, и то у 
одговарајућим колским радионицама.

Редовне оправке
Члан 49.

(1) Врсте редовних оправака теретних кола су:
1) мала оправка МО,
2) велика оправка ВО.
(2) Под малом оправком теретних кола подразумијева 

се преглед и оправка појединих дијелова и склопова возила 
с циљем довођења кола у прописано техничко стање за ову 
врсту оправке и она обухвата:
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1) преглед и оправка склопова и уређаја сигурности (тр-
чећи строј, кочнице, теглеће и одбојне направе) и механи-
зам на колима,

2) потпуно бојење кола, а према одређеном обиму радо-
ва за ову врсту оправке.

(3) Под великом оправком теретних кола подразумијева 
се детаљна оправка свих дијелова и склопова на колима.

(4) Неке серије теретних кола имају само један ранг 
оправке.

Циклуси и рокови редовног одржавања
Члан 50.

(1) Циклуси и рокови редовног одржавања теретних 
кола одређени су у зависности од врсте лежајева, највеће 
дозвољене брзине вожње, извршеног рада у току годи-
не (пређени километри), службе (за међународни или за 
унутрашњи саобраћај), конструкције и старости кола и на-
ведени су табеларно по серијама кола у Прилогу 14. овог 
правилника, који чини његов саставни дио.

(2) Критеријум за одређивање рокова за извршење 
контролних прегледа и редовних оправака је календарско 
вријеме.

(3) Дозвољено одступање од прописаних рокова кон-
тролних прегледа износи ± три мјесеца.

(4) Дозвољено одступање од прописаних рокова редов-
них оправака (продужења) код теретних кола за међународ-
ни саобраћај (кола с ознаком РИВ) треба бити у складу с 
одредбама АВВ-а.

(5) Прописани рокови редовних оправака код теретних 
кола у унутрашњем саобраћају могу се продужити узастоп-
но два пута по шест мјесеци уколико то дозвољава технич-
ко стање кола, што се утврђује комисијски.

4. Ванредно одржавање теретних кола

Врсте ванредног одржавања теретних кола
Члан 51.

(1) Ванредно одржавање теретних кола дијели се на:
1) ванредна оправка мањег обима (текуће поправке),
2) ванредна оправка већег обима.
(2) У ванредно одржавање теретних кола спадају и 

прање и чишћење, дезинфекција и дератизација кола, а оба-
вља се према указаној потреби.

ГЛАВА V
ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА ЗА ЖЕЉЕЗНИЧКЕ СВРХЕ

1. Одржавање кола за испитивање

Стални надзор
Члан 52.

(1) Стални надзор кола за испитивање обавља се:
1) при припреми кола за испитивање,
2) током испитивања,
3) по завршетку испитивања.
(2) Прије сваког почетка испитивања кола се подвр-

гавају одговарајућим провјерама исправности рада свих 
уређаја на њима, које врше руковаоци кола, а према дефи-
нисаном обиму радова.

(3) У случају из става 2. овог члана кола се намирују 
одговарајућим погонским и потрошним материјалом.

(4) Током испитивања руковалац кола врши контролу 
исправности рада појединих дијелова, склопова, уређаја, 
агрегата и апарата на колима.

(5) Све уочене неисправности у току испитивања дужан 
је да отклони руковалац кола уколико је то у његовој моћи, 
односно да их унесе у одговарајући писмени документ како 
би се на основу тога могла извршити ванредна оправка кола 
и отклонити неисправност по завршетку испитивања.

(6) По завршетку испитивања кола прегледа руковалац 
кола, и то према дефинисаном обиму радова.

(7) Руковалац кола за испитивање редовно води днев-
ник рада, у који уписује извршење сталног надзора.

Прање и чишћење
Члан 53.

(1) Прање и чишћење кола за испитивање састоји се од:
1) чишћења кола прије испитивања,
2) чишћења кола у току испитивања,
3) детаљног чишћења и прања кола послије обављеног 

испитивања.
(2) Чишћење и прање кола врше за то задужене екипе у 

станицама, под надзором руковаоца кола.

Контролни прегледи
Члан 54.

(1) Врсте контролних прегледа кола за испитивање су:
1) шестомјесечни преглед П0,
2) дванаестомјесечни преглед П12.
(2) За сваку врсту кола за испитивање, у зависности од 

природе кола и услова рада, дефинисани су обими радова 
за поједине врсте прегледа.

Редовне оправке
Члан 55.

(1) Врсте редовних оправака кола за испитивање су:
1) мала оправка МО,
2) средња оправка СО,
3) велика оправка ВО.
(2) Под малом оправком кола за испитивање подразу-

мијева се преглед и оправка или замјена дијелова, скло-
пова, агрегата, уређаја и апарата на колима, с циљем до-
вођења кола за испитивање у прописано техничко стање за 
ову врсту оправке и она обухвата:

1) преглед и оправку склопова и уређаја безбједности 
кола (трчећег строја, кочних уређаја, теглећих и одбојних 
направа), електричне и остале инсталације,

2) преглед и оправку мјерних уређаја, апарата и опреме 
у колима,

3) бојење кола (оштећених мјеста), а према дефиниса-
ном обиму радова за ову врсту поправке.

(3) Под средњом оправком кола за испитивање подразу-
мијева се оправка кола као у малој оправци, с тим да се врши 
и детаљна оправка унутрашњости кола и мјерних уређаја и 
апарата, као и бојење кола преко постојећег основног према-
за, а према дефинисаном обиму радова за ову врсту оправке.

(4) Под великом оправком кола за испитивање подразу-
мијева се детаљна обнова свих истрошених и оштећених 
дијелова, склопова и опреме на колима.

(5) У великој поправци обавезно се скидају сви дије-
лови, склопови, агрегати, уређаји, мјерни инструменти и 
опрема са кола и врши темељна заштита конструкције сан-
дука од корозије.

Циклуси и рокови редовних оправака кола за испитивање
Члан 56.

Циклуси и рокови редовних оправака кола за испитива-
ње прописани су Прилогом 5. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

2. Одржавање возила за посебне жељезничке сврхе

Врсте, циклуси и рокови редовног одржавања возила за 
посебне жељезничке сврхе

Члан 57.
(1) Кола за посебне жељезничке сврхе одржавају се по 

истим принципима и критеријумима као што то важи за од-
говарајућа путничка кола (4-осовинска или 2-осовинска), 
односно одговарајућа теретна кола.

(2) За сваку врсту кола за посебне жељезничке свр-
хе одређују се врсте редовног одржавања, обими радова, 
циклуси и рокови редовног одржавања, а при томе се мора 
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водити рачуна о специфичностима дотичних кола у погле-
ду конструкције, намјене и услова експлоатације.

(3) Детаљне одредбе о одржавању кола за посебне же-
љезничке сврхе доноси оператер за своја кола.

3. Одржавање возила за изградњу и одржавање пруге и 
пружних постројења (пружних возила)

Стални надзор
Члан 58.

(1) Стални надзор пружних возила обавља се:
1) при припреми возила за рад,
2) током рада возила,
3) по завршетку рада возила.
(2) Стални надзор пружних возила обављају руковаоци 

возила.
(3) При припреми за рад пружно возило подвргава се:
1) контроли стања дијелова, склопова, уређаја и агре-

гата возила,
2) контроли снабдјевености возила погонским мате-

ријалом,
3) загријавању погонског мотора, одговарајућих агрега-

та и инсталација,
4) контроли функционисања свих уређаја и опреме.
(4) Током рада руковаоци пружног возила стално кон-

тролишу исправност рада свих склопова, уређаја и агрегата 
возила, а током пауза рада обављају и детаљније прегледе 
возила.

(5) Све уочене неисправности у току рада руковаоци 
су дужни сами отклонити, уколико је то у њиховој надле-
жности и могућности, односно уписати примједбу у одго-
варајући писмени документ како би се на основу тога могла 
извршити оправка возила и отклониле неисправности.

(6) По завршетку рада возило се чисти, намирује погон-
ским материјалима и подмазује.

Контролни прегледи
Члан 59.

(1) Врсте контролних прегледа пружних возила су:
1) петнаестодневни преглед П0 (односно након 30 ефек-

тивних радних часова),
2) мјесечни преглед П1 (односно након 60 ефективних 

радних часова),
3) двомјесечни преглед П2 (односно након 120 ефектив-

них радних часова),
4) шестомјесечни преглед П6 (односно након 360 ефек-

тивних радних часова),
5) дванаестомјесечни преглед П12 (односно након 720 

ефективних радних часова).
(2) Контролни преглед обавља се након испуњења било 

којег од два критеријума - времена или радних сати.
(3) За сваку врсту пружног возила одређено је које пре-

гледе има дотично возило с одговарајућим обимом радова.
(4) Дозвољено одступање од прописаних рокова кон-

тролних прегледа је ±20%.

Редовне оправке
Члан 60.

(1) Редовне оправке пружних возила подразумијевају 
главну оправку ГО.

(2) Приликом главне оправке моторних дрезина без при-
колица, моторних возила за механизовани рад на колосијеку 
и приколица потпуно се поправљају сви склопови на возилу.

Циклуси и рокови редовних оправака пружних возила
Члан 61.

Циклуси и рокови редовних оправака пружних возила 
наведени су табеларно и налазе се у Прилогу 5. овог пра-
вилника.

4. Одржавање специјалних возила за жељезничке сврхе

Врсте, циклуси и рокови редовног одржавања
Члан 62.

(1) Специјална возила за жељезничке сврхе одржавају 
се на основу принципа прописаних у Глави II овог правил-
ника.

(2) За сваку врсту специјалног возила за жељезничке 
сврхе одређују се врсте редовног одржавања, обими радова, 
циклуси и рокови редовног одржавања, при чему се мора 
водити рачуна о специфичностима ових возила у погледу 
конструкције, намјене и услова експлоатације.

(3) Детаљније одредбе о одржавању специјалних вози-
ла за жељезничке сврхе доноси ЖРС за своја возила.

ГЛАВА VI
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 63.
Оператер и управљач дужни су да донесу оперативне 

акте за примјену овог правилника.

Члан 64.
Прилози од 1. до 18. овог правилника објављују се на 

интернет страницама Министарства саобраћаја и веза и 
Жељезница Републике Српске.

Члан 65.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о одржавању жељезничких возила у Републици 
Српској (241) (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
11/05, 18/09, 82/12 и 59/16).

Члан 66.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-890/22
23. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р .
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На основу члана 42в. став 5. Закона о безбједности сао-

браћаја на путевима Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 63/11 и 111/21) и члана 76. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 115/18, 111/21, 15/22 и 56/22), министар сао-
браћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ 

ИЗДАВАЊА ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ПОТВРДЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину и поступку издавања иденти-

фикационе потврде (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 56/22) у члану 3. у ставу 6. ријечи: “целулозни са-
мољепљиви  папир” замјењују се ријечима: “ПВЦ фолија”.

Члан 2.
У Прилогу 3. Правилника ријечи: “Назив станице 

техничког прегледа која издаје наљепницу” замјењују се 
ријечима: “Министарство саобраћаја и веза Републике 
Српске”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-1013-1/22
22. јуна 2022. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.




