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(3) Управљач је одговоран за достављање података Ми-

нистарству и за њихову ажурност.

Члан 28.
Овај правилник објављује се у “Службеном гласнику 

Републике Српске”, а ступа на снагу 1.11.2022. године.

Број: 13.04/340-1981/21
15. септембра 2021. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

1594
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”, 
број 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О НАЧИНУ УКРШТАЊА ЖЕЉЕЗНИЧКЕ 

ПРУГЕ И ПУТА (322)

ГЛАВА I
ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописује се начин укрштања же-

љезничке пруге и пута, одређују се мјеста на којима се 
може вршити укрштање жељезничких пруга и путева, као 
и мјере обезбјеђења за безбједно одвијање саобраћаја на 
путним прелазима.

Члан 2.
Одредбе овог правилника односе се на мјере обезбје-

ђења које се спроводе ради безбједног одвијања саобраћаја 
на путним прелазима, односно мјестима гдје се укрштају 
жељезничка пруга и пут.

ГЛАВА II
НАЧИН УКРШТАЊА ЖЕЉЕЗНИЧКЕ ПРУГЕ И ПУТА

Члан 3.
(1) Укрштање жељезничке пруге и пута врши се на сље-

дећи начин:
1) ван нивоа, изградњом објекта друмске денивелације, 

односно подвожњака или надвожњака,
2) у нивоу, изградњом путних прелаза са одговарајућим 

уређајима за обезбјеђење саобраћаја.
(2) Укрштање жељезничке пруге и пута врши се ван ни-

воа ако је саобраћај моторних возила на путу врло густ или 
ако је учестао жељезнички саобраћај.

(3) Под врло густим саобраћајем из става 2. овог члана 
подразумијева се пролаз више од 7.000 моторних возила у 
току 24 часа.

(4) Под учесталим жељезничким саобраћајем из става 
2. овог члана на једноколосијечној прузи подразумијева се 
пролаз више од 120 возова, а на двоколосијечној прузи 250 
возова у току 24 часа.

Члан 4.
Густину и учесталост саобраћаја из члана 3. ст. 3. и 4. 

овог правилника на путним прелазима одређују управљач 
жељезничке инфраструктуре и управљач пута.

Члан 5.
(1) Провјеравање густине саобраћаја из члана 3. став 3. 

овог правилника врши се сваке треће године, а на захтјев 
заинтересованих субјеката из члана 4. овог правилника.

(2) Ради обезбјеђивања саобраћаја на путним прела-
зима, у складу са насталим промјенама, може се вршити 
мјерење густине саобраћаја и прије истека рока из става 1. 
овог члана.

Члан 6.
Путни прелази у нивоу обезбјеђују се на сљедећи на-

чин:
1) саобраћајним знаковима на путу и троуглом преглед-

ности,
2) свјетлосно-звучном сигнализацијом и саобраћајним 

знаковима на путу,
3) аутоматским полубраницима са свјетлосно-звучном 

сигнализацијом и саобраћајним знаковима на путу,
4) браницима и саобраћајним знаковима на путу,
5) непосредним регулисањем саобраћаја на путном 

прелазу и посебним мјерама у одређеним случајевима,
6) заштитним оградама и саобраћајним знаковима на 

путним прелазима за пјешаке и бициклисте.

Члан 7.
Обезбјеђење путних прелаза у нивоу на начин пропи-

сан у члану 6. тачка 6) овог правилника врши се само у 
случајевима и на путним прелазима за које је то прописано.

Члан 8.
(1) Изграђени путни прелаз сматра се саставним дије-

лом пруге са обје стране пруге у ширини од 3 m, рачунајући 
од осе крајњег колосијека.

(2) О одржавању дијела путног прелаза из става 1. овог 
члана, као и о обезбјеђењу уредног и безбједног одвијања 
саобраћаја на путном прелазу, брине се управљач жеље-
зничке инфраструктуре, с тим да се коловоз на путном 
прелазу одржава на начин да се преко њега врши уредан и 
несметан друмски саобраћај.

(3) Остале дијелове пута са обје стране путног прела-
за, укључујући и троуглове прегледности, одржава упра-
вљач пута на начин којим се омогућава уредно и безбједно 
одвијање друмског и жељезничког саобраћаја.

(4) Сви путни прелази у нивоу морају се одржавати у 
технички исправном стању.

(5) Техничка средства за обезбјеђење саобраћаја на пут-
ним прелазима у нивоу морају бити у исправном стању и у 
ту сврху се редовно прегледају и одржавају.

Члан 9.
(1) Предузећа која су овлашћена за опремање и одржа-

вање путних прелаза дужна су да путне прелазе опремају 
одговарајућим уређајима, опремом и сигналним знаковима 
и да их одржавају у технички исправном стању које омо-
гућава безбједно одвијање друмског и жељезничког саобра-
ћаја.

(2) Друмску саобраћајну сигнализацију на прелазу у 
нивоу, која упозорава учеснике друмског саобраћаја на пре-
лаз, поставља и одржава управљач пута.

(3) На путним прелазима опремљеним сигнално-сигур-
носним уређајима могу се инсталирати видео-камере за ви-
зуелни надзор зоне путног прелаза, жељезничке имовине, 
заузетости коловоза и извршења безбједности саобраћаја.

ГЛАВА III
ОДРЕЂИВАЊЕ МЈЕСТА УКРШТАЊА

Члан 10.
Мјесто укрштања жељезничке пруге са путем у ни-

воу одређује се зависно од конфигурације терена и других 
услова на мјесту укрштања.

Члан 11.
Размак између два укрштања жељезничке инфраструк-

туре и јавног пута, односно удаљеност између два узастоп-
на (сусједна) путна прелаза не може бити мања од 2.000 m.

Члан 12.
При изградњи спојних путева ширина и категорија 

спојног пута морају бити исти као и код пута који се спаја 
(своди).



 

10 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 89 7.10.2021.

Члан 13.
(1) При спајању (свођењу) два или више путних прелаза 

на заједничко мјесто укрштања жељезничке пруге и пута 
у нивоу морају бити одабрани они путни прелази који су 
опремљени сигнално-сигурносним уређајима (путни пре-
лаз са вишим степеном обезбјеђења) или пут који прелази 
жељезничку пругу подвожњаком или надвожњаком.

(2) Ако ниједно мјесто укрштања пруге и пута (путни 
прелаз) не испуњава услове из става 1. овог члана, укрштање 
се врши на путном прелазу са којег постоји боља преглед-
ност жељезничке пруге учесницима друмског саобраћаја 
(троугао прегледности), прописана овим правилником.

Члан 14.
(1) Путни прелаз се гради тако да омогућава безбједно и 

уредно одвијање жељезничког и друмског саобраћаја, као и 
да моторна возила могу брзо и лако прелазити жељезничку 
пругу.

(2) Коловоз пута на мјесту укрштања жељезничке пруге 
и пута (путни прелаз) изводи се у истом нивоу с горњом 
ивицом шина у дужини од најмање 3 m, са обје стране пру-
ге, мјерено од осе колосијека, односно од осе крајњих ко-
лосијека, када пут прелази преко два или више колосијека.

(3) Коловоз на путном прелазу изводи се у складу са ва-
жећом пројектном документацијом пруге (нпр. гумени па-
нели, дрвени прагови, бетонске плоче и слично), а њихово 
одржавање врши управљач жељезничке инфраструктуре у 
складу са важећим прописима и актима управљача.

(4) Пут из става 2. овог члана, са обје стране жељезнич-
ке пруге, може бити у нагибу највише до 3% на дужини од 
најмање 20 m, мјерено 3 m од осе колосијека, односно од 
осе крајњих колосијека.

(5) Путни прелаз у нивоу изводи се под углом од 90°, 
али не смије бити мањи од 60° у односу на жељезничку 
пругу, а што је приказано у Прилогу 1. овог правилника 
(слика 1 и 2), који чини његов саставни дио.

(6) Путеви са земљаним коловозом, на мјесту укрштања 
са пругом у нивоу, изводе се са савременом конструкцијом 
(асфалт, бетон и слично) у дужини од најмање 20 m са обје 
стране крајњих колосијека.

Члан 15.
(1) Код електрифицираних пруга заштитне капије за 

друмска возила постављају се са обје стране путног прела-
за, на прописаној удаљености од најближе шине (најмање 8 
m), мјерено по оси пута и на висини од најмање 4,5 m изнад 
коловоза пута.

(2) На заштитним капијама испред путног прелаза по-
стављају се табле за упозорење учесника у друмском сао-
браћају на опасност од високог напона у контактној мрежи, 
прописане у Прилогу 2. овог правилника.

ГЛАВА IV
МЈЕРЕ ОБЕЗБЈЕЂЕЊА ЗА БЕЗБЈЕДНО ОДВИЈАЊЕ 

САОБРАЋАЈА

1. Путни прелаз са саобраћајним знаковима на путу и 
троуглом прегледности

Члан 16.
Троугао прегледности представља простор у зони пут-

ног прелаза којим се обезбјеђује прегледност за учеснике 
у друмском саобраћају, тако да под нормалним условима 
имају несметан видик на жељезничку пругу са обје стране 
пута ради правовременог уочавања воза и да се морају оба-
везно зауставити испред саобраћајног знака “СТОП”.

Члан 17.
(1) Саобраћајни знакови на путу испред путних прелаза 

су знакови који означавају мјесто на коме пут прелази пре-
ко жељезничке пруге у ниво колосијека:

1) знак за “ограничење брзине”,
2) знак “обавезно заустављање” (СТОП),

3) “Андрејев крст”,
4) знак “приближавање путном прелазу”.
(2) Обезбјеђење путних прелаза са саобраћајним знако-

вима на путу и троугловима прегледности може се примије-
нити само на дијеловима пруге чија је највећа дозвољена 
брзина на прузи до 100 km/h.

(3) Друмску саобраћајну сигнализацију на прелазу у 
нивоу, која упозорава учеснике друмског саобраћаја на пре-
лаз преко пруге, поставља и одржава управљач пута.

Члан 18.
(1) Прегледност жељезничке пруге са обје стране пут-

ног прелаза одређује се троуглом прегледности.
(2) Величина троугла прегледности из става 1. овог 

члана зависи од конструкције коловоза, брзине кретања 
моторних возила и највеће допуштене брзине возова на же-
љезничкој прузи.

(3) Ако је остваривање прописаног троугла преглед-
ности због конфигурације терена или изграђених објеката 
технички неизводљиво, прегледност на мјесту укрштања 
жељезничке пруге и пута рачуна се од саобраћајног знака 
“обавезно заустављање” и саобраћајног знака “Андрејев 
крст”, који се постављају на најмању удаљеност од 3 m од 
најближе шине уз одговарајућу друмску сигнализацију.

(4) Отежано остваривање прописаног троугла преглед-
ности за сваки путни прелаз посебно утврђује комисија на 
основу непосредног увида, а према критеријумима безбјед-
ног одвијања саобраћаја и економске оправданости.

(5) Комисију из става 4. овог члана, која се састоји од 
три члана (представника жељезничког саобраћаја, друм-
ског саобраћаја и предузећа које управља путевима), име-
нује министар саобраћаја и веза, а на иницијативу неког од 
заинтересованих субјеката (управљач жељезничке инфра-
структуре, управљач пута или надлежно министарство).

Члан 19.
(1) Дозвољена прегледност жељезничке пруге са јав-

них, локалних, некатегорисаних и земљаних путева, као 
и улице у насељу, постоји ако учесници у друмском сао-
браћају, крећући се од тачке Ц, која је на удаљености нај-
мање 8 m од саобраћајног знака “Андрејев крст”, за врије-
ме кретања могу видјети жељезничку пругу с обје стране 
путног прелаза на најмањој дужини која бројчано одговара 
петострукој највећој допуштеној брзини на жељезничкој 
прузи (5 Vmax), на мјесту укрштања, изражене у метрима, 
рачунајући од пресјека осе ближег колосијека жељезничке 
пруге и осе пута (тачка К), како је приказано у Прилогу 3. 
(слика 1) овог правилника.

(2) Удаљеност од најмање 8 m представља дужину зау-
ставног пута моторног возила код брзине кретања од 10 
km/h.

(3) На свим путним правцима, приликом приближавања 
друмског возила путном прелазу, управљач пута сигналише 
и ограничава брзину кретања друмског возила са 10 km/h.

Члан 20.
Троугао прегледности жељезничке пруге са пјешач-

ког прелаза или бициклистичке стазе постоји ако пјешак 
стојећи 3 m испред најближе шине жељезничког колосијека 
погледом на жељезничку пругу лијево и десно непрекид-
но види пругу најмање у дужини једноипоструке вријед-
ности највеће допуштене брзине на жељезничкој прузи 
(1,5 Vmax), на мјесту укрштања, изражене у метрима, ра-
чунајући од пресјека осе ближег колосијека жељезничке 
пруге и осе пута (тачка К), како је приказано у Прилогу 4. 
(слика 1) овог правилника.

Члан 21.
(1) Ради најављивања учесницима у друмском саобра-

ћају да се жељезничко возило приближава путном прелазу, 
опремљеном саобраћајним знаковима на путу и троуглом 
прегледности, жељезничко возило даје звучним уређајем 
(сиреном, пиштаљком и слично) сигнални знак “пази”.
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(2) Жељезничка возила (локомотиве, моторна кола и 

друга жељезничка возила) са сопственим погоном из става 
1. овог члана, ноћу и дању под условима слабе видљиво-
сти (магла, киша, сњежне падавине и друго), морају имати 
упаљене чеоне свјетлосне сигнале.

(3) На жељезничкој прузи са обје стране путног пре-
лаза, на коме се саобраћај обезбјеђује саобраћајним знако-
вима на путу и троуглом прегледности, уграђују се испред 
путног прелаза пружне опоменице, и то:

1) на магистралним жељезничким пругама на удаље-
ности од најмање 500 m од средине путног прелаза,

2) на осталим жељезничким пругама на удаљености од 
најмање 200 m од средине путног прелаза.

Члан 22.
У близини прелаза у нивоу није дозвољено градити 

објекте и постројења поред пруге, осим објеката који су на-
мијењени жељезничком саобраћају, те није дозвољено са-
дити дрвеће, високо растиње или предузимати друге радње 
којима се спречава или смањује прегледност жељезничке 
пруге са пута.

Члан 23.
Ако на путним прелазима није могуће остварити про-

писани троугао прегледности (члан 18. овог правилника) 
или се прегледност у простору троугла прегледности не 
може одржавати, обезбјеђење саобраћаја врши се свјетлос-
но-звучном сигнализацијом, комбинацијом свјетлосно-зву-
чне сигнализације и полубраника или браницима, односно 
посебним мјерама у организовању и вршењу саобраћаја 
преко путног прелаза.

2. Путни прелази са свјетлосно-звучном 
сигнализацијом и саобраћајним знаковима на путу

Члан 24.
(1) Свјетлосно-звучном сигнализацијом и саобраћај-

ним знаковима на путу опремају се путни прелази за које се 
утврди да је то саобраћајно-технички оправдано примјеном 
топографских и теренских услова.

(2) Облици, димензије и начин уградње свјетлосно-зву-
чне сигнализације на путном прелазу морају бити у складу 
са међународним стандардима.

Члан 25.
Ако се уређаји за давање свјетлосно-звучне сигнализа-

ције напајају електричном енергијом из контактне мреже, 
морају имати и свој резервни извор електричне енергије, 
који аутоматски преузима напајање у случају квара и дру-
гих сметњи у напајању из редовног извора.

Члан 26.
(1) Свјетлосно-звучна сигнализација, када је активира-

на, према путу показује црвено трепћуће свјетло усмјерено 
тако да је видљиво са пута на удаљености од најмање 50 m, 
а минимална дозвољена јачина звона је 80 dB.

(2) Свјетлосно-звучна сигнализација на путним прела-
зима мора имати два црвена свјетла која се наизмјенично 
пале и гасе у једнаким временским размацима, по 60 пута 
у минути (трепћуће свјетло), при активирању сигнала од 
стране жељезничког возила које се приближава путном 
прелазу.

(3) Звучна сигнализација на путном прелазу оглашава 
се у ритму паљења и гашења црвених свјетала.

(4) Код изведбе путних прелаза са свјетлосно-звучном 
сигнализацијом и саобраћајним знаковима на путу звучна 
сигнализација се активира/деактивира истовремено кад и 
свјетлосна сигнализација.

Члан 27.
Свјетлосно-звучна сигнализација треба да има један од 

контролних уређаја, и то:
1) контролни свјетлосни сигнал постављен на прузи на 

прописаној удаљености иза уређаја за укључење или

2) у просторији станице, односно другог мјеста са којег 
се управља саобраћајем, а који показује стање исправности 
уређаја за обезбјеђење путног прелаза.

Члан 28.
Свјетлосно-звучном сигнализацијом и саобраћајним 

знаковима на путу врши се обезбјеђење саобраћаја на пут-
ним прелазима, и то:

1) магистралне жељезничке једноколосијечне пруге са 
регионалним и локалним путевима,

2) магистралне жељезничке једноколосијечне пруге и 
пута ако је највећа допуштена брзина на прузи већа од 100 
km/h,

3) осталих жељезничких пруга са путевима ако се на 
путевима остварује саобраћај са просјечном густином 
већом од 3.000 друмских возила у току 24 часа.

3. Путни прелази са аутоматским полубраницима са 
свјетлосно-звучном сигнализацијом и саобраћајним 

знаковима на путу

Члан 29.
(1) Аутоматским полубраницима обуставља се саобра-

ћај на десној коловозној траци пута, односно на десној по-
ловини коловоза пута испред путног прелаза, са обје стране 
жељезничке пруге.

(2) Аутоматски полубраници постављају се у комбина-
цији са аутоматском свјетлосно-звучном сигнализацијом 
и саобраћајним знаковима на путу, а у свом саставу имају 
уређаје који их аутоматски постављају у спуштени или по-
дигнути положај.

Члан 30.
Аутоматски полубраници обезбјеђују саобраћај тако 

што:
1) се аутоматски спуштају у хоризонталан положај по 

наиласку жељезничких возила на укључне дијелове уређаја 
и подигну у вертикалан положај преласком посљедње 
осовине жељезничког возила преко искључних дијелова 
уређаја,

2) су са свјетлосно-звучном сигнализацијом на путу у 
таквој зависности да се црвено свјетло и звучна сигнали-
зација појави наиласком жељезничког возила на укључне 
дијелове уређаја прије почетка спуштања аутоматских по-
лубраника у хоризонталан положај (вријеме предзвоњења), 
а угаси када се аутоматски полубраник подигне у вертика-
лан положај,

3) се аутоматски полубраници одмах спусте у хоризон-
талан положај којим се забрањује саобраћај друмских вози-
ла, у случају нестанка електричне енергије или другог ква-
ра који онемогућава њихово аутоматско функционисање,

4) се контрола положаја и исправност аутоматских по-
лубраника остварују у посједнутом службеном мјесту или 
контролним пружним сигналима на прузи.

Члан 31.
(1) На путном прелазу преко два или више колосијека 

жељезничке пруге саобраћај се обезбјеђује једним сигнал-
но-сигурносним уређајем, који има аутоматске полубрани-
ке и уређаје за давање свјетлосно-звучне сигнализације на 
обје стране жељезничке пруге.

(2) Уређаји из става 1. овог члана морају бити изведени 
тако да се укључују приликом наиласка воза по било којем 
колосијеку пруге.

(3) Ако се на двоколосијечној прузи послије извршене 
вожње воза преко искључних тачака аутоматски полубра-
ници већ дижу, а са супротне стране наилази други воз, 
мора бити омогућено да се полубраници потпуно дигну и 
поново спусте тек након времена предзвоњења.

(4) У случају да су полубраници спуштени, наиласком 
другог воза на укључне тачке они морају остати затворе-
ни.
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Члан 32.
(1) Прије спуштања аутоматског полубраника учесни-

ци у друмском саобраћају правовремено се обавјештавају 
свјетлосно-звучном сигнализацијом.

(2) Вријеме обавјештавања о забрани прелаза преко 
жељезничке пруге (вријеме предзвоњења) одређује се зави-
сно од дужине путног прелаза, највеће допуштене брзине 
на жељезничкој прузи и највеће дозвољене брзине кретања 
моторног возила, те не може бити краће од 15 секунди.

Члан 33.
Аутоматски полубраници и свјетлосно-звучна сигнали-

зација постављају се најмање на 3 m од спољне шине, са 
обjе стране жељезничке пруге, а у изузетним случајевима 
на најмање 2,5 m.

Члан 34.
Аутоматским полубраницима са свјетлосно-звучном 

сигнализацијом врши се обезбјеђење саобраћаја на путним 
прелазима, и то:

1) магистралне жељезничке пруге са магистралним пу-
тевима,

2) магистралне жељезничке пруге и пута ако је највећа 
допуштена брзина на прузи већа од 100 km/h,

3) осталих жељезничких пруга са путевима ако је на 
путу просјечна густина већа од 5.000 друмских возила у 
току 24 часа.

4. Путни прелази са браницима и саобраћајним 
знаковима на путу

Члан 35.
(1) Обезбјеђење саобраћаја уређајима са браницима и 

саобраћајним знаковима на путу врши се на мјестима гдје 
је то саобраћајно-технички оправдано.

(2) Друмски саобраћај на цијелој ширини коловоза пута 
испред колосијека, са обје стране жељезничке пруге, затва-
ра се браником.

(3) Затварање из става 2. овог члана врши се браницима 
према основном положају, браницима према начину погона 
(на електрични погон и на механички погон) и браницима 
према мјесту управљања (којима се управља из даљине и 
на лицу мјеста).

(4) Браници према основном положају из става 3. овог 
члана су:

1) подигнути, односно у положају да редовно дозвоља-
вају друмски саобраћај, а са њима се рукује, односно по-
стављају се попречно на осу пута (спуштају) само када се 
жељезничко возило приближава путном прелазу,

2) у положају да су редовно постављени попречно на 
осу пута и не дозвољавају друмски саобраћај (спуштени), 
а са њима се рукује, односно постављају се тако да се до-
звољава саобраћај друмских возила (подижу) на захтјев 
учесника у друмском саобраћају, али само када нема сао-
браћаја жељезничких возила на жељезничкој прузи,

3) у положају да су редовно постављени попречно на 
осу пута и не дозвољавају друмски саобраћај (спуштени) – 
закључани браници, а постављају се искључиво на путним 
прелазима који служе за потребе одређених носилаца права 
коришћења пута, који сами откључавају и закључавају бра-
нике приликом прелажења преко путног прелаза и враћају 
га у редован положај (управљач жељезничке инфраструк-
туре и носиоци права коришћења пута одређују начин ко-
ришћења путног прелаза).

Члан 36.
(1) Браницима и саобраћајним знаковима на путу врши 

се обезбјеђење саобраћаја на путном прелазу у близини ве-
ликих насеља и на другим мјестима гдје је то саобраћајно-
технички оправдано.

(2) Браником се друмски саобраћај затвара преко ције-
ле ширине пута када се жељезничка возила приближавају 
путном прелазу.

Члан 37.
(1) Спуштање и подизање браника врши се давањем 

појединачних команди или ручно.
(2) Ако се руковалац браника налази на мјесту одакле се 

не виде браници или ако се браници аутоматски спуштају и 
подижу наиласком жељезничког возила, поставља се уређај за 
давање свјетлосно-звучне сигнализације на путу којим се уче-
сници у саобраћају на путу упозоравају о спуштању браника.

(3) На средини браника у правцу осе пута поставља се 
трепћуће црвено свјетло, а код браника на механички по-
гон, умјесто црвеног трепћућег свјетла, може бити мирно 
црвено свјетло.

Члан 38.
Браници који су у свом основном положају спуштени 

могу се користити само на путним прелазима са малом гу-
стином друмског саобраћаја и са јако фреквентним жеље-
зничким саобраћајем.

5. Обезбјеђење путних прелаза непосредним 
регулисањем саобраћаја на путном прелазу и посебним 

мјерама у одређеним случајевима

Члан 39.
Непосредним регулисањем саобраћаја на путном пре-

лазу и посебним мјерама врши се обезбјеђење саобраћаја 
на путним прелазима у случају:

1) кретања жељезничких возила на индустријским 
жељезничким пругама и индустријским колосијецима,

2) квара или привремене неупотребљивости свјетло-
сно-звучне сигнализације, аутоматског полубраника или 
браника.

Члан 40.
Ако настане квар или привремена неупотребљивост си-

гнално-сигурносног уређаја на путном прелазу, саобраћај 
на путном прелазу обезбјеђује се примјеном једне од сље-
дећих посебних мјера:

1) жељезничко возило се зауставља испред путног пре-
лаза уз давање сигналног знака прописаног чланом 21. став 
1. овог правилника, а када се увјери да су се друмска возила 
зауставила испред путног прелаза код сигналног знака који 
означава мјесто преласка пута преко жељезничке пруге, 
жељезничко возило опрезно наставља вожњу, а друмска во-
зила настављају вожњу по напуштању жељезничког возила, 
односно посљедњег возила у возу подручја путног прелаза,

2) овлашћени радник управљача жељезничке инфра-
структуре посједа путни прелаз и обезбјеђује заустављање 
друмског саобраћаја за вријеме проласка воза,

3) ако је у случају квара или оштећења на свјетлосно-
звучној сигнализацији или на бранику или на полубранику 
неопходно да се регулише друмски саобраћај на путном 
прелазу са јако фреквентним саобраћајем моторних возила, 
који се налази у насељу или у непосредној близини насеља, 
управљач жељезничке инфраструктуре обавијестиће орган 
државне управе, надлежан за унутрашње послове, ради 
предузимања одговарајућих мјера.

Члан 41.
(1) Путни прелази преко жељезничке пруге у на-

сељеним мјестима освјетљавају се уличном расвјетом са 
заклоњеним извором свјетлости.

(2) Мјеста укрштања жељезничке пруге и пута у нивоу 
колосијека ван насељеног мјеста, ако је то саобраћајно-те-
хнички оправдано за учеснике у друмском саобраћају, могу 
се освјетљавати ноћу заклоњеним извором свјетла.

6. Путни прелази са заштитним оградама и 
саобраћајним знаковима на путним прелазима за 

пјешаке и бициклисте

Члан 42.
(1) Заштитним оградама и саобраћајним знаковима или 

мимоилазницама и саобраћајним знаковима на путним пре-
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лазима за пјешаке и бициклисте обезбјеђује се саобраћај 
на мјесту укрштања једноколосијечне жељезничке пруге 
са пјешачком или бициклистичком стазом у сљедећим слу-
чајевима:

1) ако на жељезничкој прузи возови саобраћају највећом 
допуштеном брзином већом од 100 km/h,

2) ако са одстојања од 3 m од најближе шине није пре-
гледна пруга са обје стране на дужини од најмање једнои-
поструке вриједности највеће допуштене брзине на жеље-
зничкој прузи на мјесту укрштања, изражене у метрима, и

3) ако је пјешачки и бициклистички саобраћај јако 
фреквентан (преко 6.000 пјешака и бициклиста у току 24 
часа).

(2) Средствима заштите из става 1. овог члана могу се 
додати и свјетлосно-звучна сигнализација, аутоматски по-
лубраници са свјетлосно-звучном сигнализацијом или бра-
ници.

Члан 43.
(1) Путни прелази за пјешачки или бициклистички сао-

браћај из члана 42. овог правилника преко жељезничког 
колосијека планирају се и граде у складу са саобраћајно-
техничким потребама.

(2) На прелазу пјешачке или бициклистичке стазе преко 
жељезничке пруге пјешак или бициклиста треба да пропу-
сти жељезничко возило које се креће по жељезничкој пру-
зи.

(3) На путним прелазима који су предвиђени за пјешач-
ки или бициклистички саобраћај, као и на дијеловима пут-
них прелаза на којима су поред коловоза пута издвојене као 
посебни грађевински објекти пјешачке или бициклистичке 
стазе, постављају се мимоилазнице на стази са заштитним 
оградама уз жељезничку пругу, изграђује се пјешачка или 
бициклистичке стаза преко колосијека у нивоу горње ивице 
шине колосијека која има ширину мимоилазнице.

(4) Пјешачка или бициклистичка стаза гради се преко 
цијеле ширине колосијека између мимоилазница и заштит-
них ограда са обје стране жељезничке пруге.

(5) Заштитне ограде и мимоилазнице постављају се на 
пјешачкој или бициклистичкој стази са обје стране жеље-
зничке пруге, а ширина пролаза кроз заштитну ограду и ми-
моилазницу обезбјеђује пролаз два реда пјешака, односно 
два реда бициклиста, као што је приказано у Прилогу 4. 
овог правилника.

(6) Најмања удаљеност од ближе шине спољног коло-
сијека на жељезничкој прузи до најближе ивице конструк-
ције мимоилазнице и заштитне ограде износи 3 m.

(7) Мимоилазнице се боје црвeнo-жуто, са наизмјенич-
ним пољима дужине 25 cm.

(8) На пјешачком прелазу преко жељезничке пруге, 
осим мимоилазница које омогућују пјешацима да безбједно 
прелазе жељезничку пругу, уз мимоилазницу се постављају 
додатне усмјеравајуће ограде висине од најмање 100 cm и 
потребне дужине, паралелно уз жељезничку пругу, тако 
да се онемогући прелаз пјешака преко жељезничке пруге 
изван мимоилазница.

(9) Поред мимоилазнице и заштитне ограде, односно 
пјешачких или бициклистичких стаза, постављају се сао-
браћајни знакови који означавају мјесто на коме стаза пре-
лази преко жељезничке пруге у нивоу колосијека и упозо-
рење да жељезничка возила на прузи имају право првен-
ства пролаза.

Члан 44.
(1) Путни прелаз пјешачке или бициклистичке стазе 

преко колосијека изводи се под углом од 90° у односу на 
осу колосијека. На свим пјешачким и бициклистичким ста-
зама испред путног прелаза постављају се заштитне ограде 
са мимоилазницама у складу са Прилогом 5. овог правил-
ника.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, у случају када се на 
путном прелазу укршта жељезничка пруга и пут који има 

и пјешачке или бициклистичке стазе, под углом мањим од 
90°, конструкција мимоилазнице и заштитне ограде испред 
пјешачког прелаза преко жељезничке пруге изводи се пре-
ма углу укрштања коловоза пута, односно улице и жеље-
зничке пруге.

ГЛАВА V
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 45.
Прилози од 1. до 5. објављују се на интернет страница-

ма Министарства саобраћаја и веза и Жељезница Републи-
ке Српске.

Члан 46.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник 322 о начину укрштања жељезничке пруге и 
пута (“Службени гласник Републике Српске”, број 76/10).

Члан 47.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-2507/20
27. септембра 2021. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

1595
На основу члана 76. став 2. Закона о републичкој упра-

ви (“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), 
а у вези са чланом 23. став 3. Одлуке о квалитету течних 
нафтних горива (“Службени гласник Босне и Херцего-
вине”, бр. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 
58/10 и 73/10), министар енергетике и рударства  д о н о с и

ПРОГ РАМ
УТВРЂИВАЊА УСКЛАЂЕНОСТИ КВАЛИТЕТА 

ТЕЧНИХ НАФТНИХ ГОРИВА ЗА ЗИМСКУ 
СЕЗОНУ 2021/2022. ГОДИНЕ 

Члан 1.
Овим програмом уређују се обим и поступак утврђи-

вања усклађености квалитета течних нафтних горива према 
захтјевима Одлуке о квалитету течних нафтних горива.

Члан 2.
(1) Контрола усклађености квалитета течних нафтних 

горива по захтјевима из овог програма одвија се при увозу, 
транспорту, њиховом стављању у промет и у случајевима 
када се течна нафтна горива користе за сагоријевање ради 
непосредне производње топлотне енергије.

(2) Број узорака узетих у унутрашњем промету ра-
споређује се на добављаче сразмјерно њиховом учешћу у 
продаји течних нафтних горива по структури за претходну 
годину, према броју контрола утврђеном у Табели 1 – Број 
узорака контроле квалитета течних нафтних горива за зим-
ску сезону 2021/2022. године, која се налази у Прилогу 1. 
овог програма и чини његов саставни дио.

(3) Број узорака узетих у спољнотрговинском промету 
(увозу) не одређује се унапријед овим програмом и њего-
вим Прилогом 1, већ се узимање узорака врши у складу са 
Законом о инспекцијама у Републици Српској.

(4) Добављач течних горива је правно лице које течна 
горива производи, увози или ставља у промет и користи за 
сагоријевање ради производње топлотне енергије.

(5) Узимање узорака течних нафтних горива при увозу 
врши се у присуству надлежног републичког техничког или 
тржишног инспектора приликом царињења за сваког доба-
вљача који се бави увозом или транспортом течних нафт-
них горива до терминала или бензинске пумпне станице и 
у складу са захтјевима из овог програма.

(6) За све остале добављаче и произвођачe течних нафт-
них горива узимање узорака течних нафтних горива врши 




