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2) Вршење послова овлашћеног
радника за одржавање КМ-а
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7) Руковање моткама за
уземљење на КМ-у

3) Вршење послова овлашћеног
радника за одржавање уређаја
ДУ-а у високонапонским
постројењима
4) Руковање расклопним апаратима у
ЕВП-у и ПС-у

8) Постављање сталних
проводника повратног вода
КМ-а и уземљења
9) Постављање привремених
проводника повратног вода
КМ-а и уземљења

5) Руковање растављачима у КМ-у
10) ......

Продужење важности Дозволе:

Мјесто и датум:
Директор:
................................ М. П. ..................................
................................ М. П. ..................................
................................ М. П. ..................................

Образац Дозволе за руковање штампа се тамносмеђом, а стрелица на предњој страни црвеном бојом кроз растер 30%, на
бијелом бездрвном картону 250 g/m2, има формат 7 cm x 10 cm и ставља се у провидни пластични омот.
Дозволу за руковање раднику издаје руководилац његове службе на основу одговарајућег документа испитне комисије.
Члан испитне комисије пред којом се полаже испит за стицање одређеног овлашћења у смислу ове дозволе мора бити најмање један стручњак из области стабилних постројења електричне вуче.
У рубрике “Врста посла или руковања” наведени су, на полеђини дозволе, сљедећи послови и руковања за које је, као специфичне, потребно овлашћење:
1) вршење послова овлашћеног радника за одржавање ЕВП-а и ПС-а,
2) вршење послова овлашћеног радника са одржавања КМ-а,
3) вршење послова овлашћеног радника за одржавање уређаја ДУ-а у високонапонским постројењима,
4) руковање расклопним апаратима у ЕВП-у и ПС-у,
5) руковање растављачима у КМ-у,
6) руковање растављачима за напајање споредних потрошача из КМ-а,
7) руковање моткама за уземљење на КМ-у,
8) постављање сталних проводника повратног вода КМ-а и уземљења,
9) постављање привремених проводника повратног вода КМ-а и уземљења,
10) (празна рубрика за неко ново, евентуално специфично овлашћење).
У одговарајућу рубрику “Овјера овлашћења” за одређени посао или руковање потписује се руководилац службе којој радник припада и ставља печат те службе, а ако радник има више овлашћења, потпис и печат се стављају у сваку такву рубрику.
Ако радник носилац Дозволе у интервалу између два периодична испита стекне још неко овлашћење, у одговарајућу рубрику “Овјера овлашћења” уписује се и датум полагања таквог испита.
Испитивање за накнадно стечено овлашћење код наредног периодичног испита неће се вршити ако је од датума полагања
испита до периодичног испита протекло мање од шест мјесеци.
Служба управљача којој радник припада води евиденцију издатих дозвола за руковање.
На основу члана 12. став 3. Закона о жељезницама Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 19/17,
28/17 и 100/17) и члана 69. ст. 1. и 4. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09,
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 и 31/18), министар саобраћаја и веза д о н о с и

УПУТСТВО
О ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ ЗА ДЈЕЛАТНОСТ ВУЧЕ ВОЗОВА И ОДРЖАВАЊЕ ВУЧНИХ ВОЗИЛА НА ЖЕЉЕЗНИЦАМА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ (236)

1. Овим упутством прописују се врста и обим података о стању и експлоатацији вучних возила, стању и раду особља
вучних возила и снабдијевању, стању, потрошњи и квалитету погонског материјала и организација прикупљања, обраде и
сређивања података у организационим дијеловима Жељезница Републике Српске а.д. Добој (у даљем тексту: Предузеће) који
обављају послове за вучу возова и одржавање вучних возила на жељезницама Републике Српске.
2. Евиденција из тачке 1. овог упутства (у даљем тексту: ЕВ евиденција) води се с циљем да се њом утврди извршени рад и
анализира стање и коришћење капацитета службе вуче у сврху предузимања одговарајућих мјера за повећање продуктивности
и економичности.
3. ЕВ евиденцијом обезбјеђују се једнообразно прикупљање, обрада и вођење:
- техничких података о вучним возилима,
- података о техничкој исправности вучних возила,
- података о раду и искоришћености расположивих вучних возила у експлоатацији,
- података о стању и раду особља вучних возила.
4. Техничким подацима о вучним возилима обезбјеђују се:
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- увид у све главне техничке карактеристике вучног возила неопходне за давање сагласности за пуштање у саобраћај,
- основ за утврђивање којој врсти и серији вучно возило припада.
5. Евиденцијом о техничкој исправности вучних возила приказују се:
- стање вучног возила,
- проценат имобилизације и расположивости вучних возила,
- мјере које се предузимају ради њиховог довођења у технички исправно стање за безбједно и несметано учешће у жељезничком саобраћају.
6. Евиденцијом о раду, искоришћености расположивих и коришћењу употријебљених вучних возила у експлоатацији приказује се извршени рад, на основу тога може се вршити међусобно анализирање и упоређивање података о коришћењу вучних
возила и предлагати предузимање одговарајућих мјера за постизање веће продуктивности и економичности у раду вучних
возила и њихово боље одржавање.
7. Евиденцијом о стању и раду особља вучних возила обезбјеђују се праћење стања, потреба, напрезања и дужине трајања
смјене и одмора особља.
8. Вођење, прикупљање, обрада и сређивање података по ЕВ евиденцијама, прописаним овим упутством, врши се ажурно
и у одређеним роковима, на тај начин се обезбјеђује да ЕВ евиденцију благовремено и ефикасно користе одговорни радници и
други надлежни органи у организационим дијеловима Предузећа, који обављају послове за вучу возова и одржавање вучних
возила на жељезницама Републике Српске.
9. ЕВ евиденција води се на прописаним обрасцима који су у електронском облику доступни на интернет страницама Министарства саобраћаја и веза и Предузећа.
10. Ово упутство ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-1266/18
6. јула 2018. године
Бањалука

Министар,
Неђо Трнинић, с.р.
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