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На основу члана 30. став 6. Закона о заштити менталног 

здравља (“Службени гласник Републике Српске”, број 67/20) 
и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени 
гласник Републике Српске”, број 115/18), министар здравља 
и социјалне заштите, 2. јуна 2021. године,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ ОПШТЕ ПРОЦЈЕНЕ РИЗИКА И 

ПЛАН ПРАЋЕЊА РИЗИКА ЛИЦА СА СМЕТЊАМА У 
МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ

Члан 1.
Овим правилником прописује се поступак опште про-

цјене ризика и план праћења ризика лица са сметњама у 
менталном здрављу.

Члан 2.
Поступак опште процјене ризика и план праћења ри-

зика лица са сметњама у менталном здрављу саставни су 
дио прегледа лица са сметњама у менталном здравља по 
пријему на одјељење психијатрије болнице, клинике за 
психијатрију клиничког центра, у специјалну болницу, за-
вод за форензичку психијатрију и у центру за заштиту мен-
талног здравља у дому здравља.

Члан 3.
(1) Поступак опште процјене ризика спроводи доктор 

медицине - специјалиста психијатрије или доктор медици-
не - специјалиста дјечје и адолесцентне психијатрије кроз 
Инструмент за општу процјену ризика који се испуњава у 
року дo седам дана од пријема лица са сметњама у ментал-
ном здрављу на одјељење психијатрије болнице, клинике за 
психијатрију клиничког центра, у специјалну болницу и у 
завод за форензичку психијатрију.

(2) Поступак опште процјене ризика у центру за заштиту 
менталног здравља у дому здравља кроз Инструмент за општу 
процјену ризика код првог прегледа спроводи доктор медици-
не - специјалиста психијатрије или доктор медицине - специја-
листа дјечје и адолесцентне психијатрије, а током интервјуа у 
склопу ревизије плана бриге и третмана координатор бриге.

(3) Образац Инструмента за општу процјену ризика из 
става 1. овог члана налази се у Прилогу 1. и чини саставни 
дио овог правилника.

Члан 4.
(1) На основу Инструмента за општу процјену ризика, а 

у зависности од потребе, здравствени радник и/или здрав-

ствени сарадник који спроводе медицинску интервенцију 
уз мултидисциплинарни приступ и континуирану међусоб-
ну сарадњу доносе заједничку одлуку о даљој процјени, а 
утврђеним инструментима према специфичним ризицима 
сматрају се:

1) Инструмент за процјену ризика од злоупотребе пси-
хоактивних супстанци,

2) Инструмент за процјену ризика од самоповређивања/
суицида,

3) Инструмент за процјену ризика од самозанемари-
вања/занемаривања и/или злостављања,

4) Инструмент за процјену ризика од насилног/непри-
кладног сексуалног понашања,

5) Инструмент за процјену ризика за дјецу,
6) Инструмент за процјену ризика од поремећаја у 

исхрани.
(2) Изузетно од става 1. овог члана, доктор медицине - 

специјалиста психијатрије или доктор медицине - специја-
листа дјечје и адолесцентне психијатрије врши процјену 
ризика када лице са сметњама у менталном здрављу пред-
ставља ризик по себе или за друга лица.

Члан 5.
(1) Инструмент за процјену ризика од злоупотребе пси-

хоактивних супстанци из члана 4. став 1. тачка 1) овог пра-
вилника обухвата идентификацију ризика од злоупотребе 
психоактивних супстанци, и то кроз:

1) коришћење више различитих психоактивних суп-
станци (алкохол и опојне дроге),

2) коришћење опојних дрога инјекционим путем,
3) коришћење алкохола,
4) утицај психоактивних супстанци на понашање/здра-

вље лица са сметњама у менталном здрављу,
5) утицај лица са сметњама у менталном здрављу / ко-

рисника здравствене услуге на понашање/здравље другог 
лица.

(2) Образац Инструмента за процјену ризика од злоупо-
требе психоактивних супстанци из става 1. овог члана на-
лази се у Прилогу 2. и чини саставни дио овог правилника.

Члан 6.
(1) Инструмент за процјену ризика од самоповређи-

вања/суицида из члана 4. став 1. тачка 2) овог правилника 
обухвата идентификацију ризика од самоповређивања/суи-
цида, и то кроз:

1) факторе ризика,
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2) историју,
3) ментално стање,
4) животну ситуацију,
5) планирање и намјеру,
6) способност ношења са проблемима.
(2) Образац Инструмента за процјену ризика од само-

повређивања/суицида из става 1. овог члана налази се у 
Прилогу 3. и чини саставни дио овог правилника.

Члан 7.
(1) Инструмент за процјену ризика од самозанемари-

вања/занемаривања и/или злостављања из члана 4. став 1. 
тачка 3) овог правилника обухвата идентификацију ризика 
од самоповређивања/суицида, и то кроз:

1) доказе о постојању проблема у прошлости који се од-
носе на потребе у вези са:

1. исхраном и пићем,
2. одјећом и обућом,
3. одржавањем хигијене,
4. осјећајем сигурности у домаћинству / социјална 

подршка,
5. финансијама,
6. физичким здрављем;
2) констатацију садашњих проблема утврђену путем 

интервјуа или директне посјете, а као резултат добијен на 
основу доказа о постојању проблема у прошлости из тачке 
1) овог члана;

3) подложност злостављању у вези са:
1. узнемиравањем,
2. насиљем,
3. сексуалним злостављањем,
4. финансијском експлоатацијом.
(2) Образац Инструмента за процјену ризика од само-

занемаривања/занемаривања и/или злостављања из става 1. 
овог члана налази се у Прилогу 4. и чини саставни дио овог 
правилника.

Члан 8.
(1) Инструмент за процјену ризика од насилног/непри-

кладног сексуалног понашања из члана 4. став 1. тачка 4) 
овог правилника обухвата идентификацију ризика од само-
повређивања/суицида, и то кроз:

1) историјат насилног понашања,
2) историјат неприкладног сексуалног понашања,
3) фиксне статистичке факторе ризика од насилног/не-

прикладног сексуалног понашања,
4) промјењиве статистичке факторе ризика од насил-

ног/неприкладног сексуалног понашања,
5) садашње стање менталног здравља.
(2) Образац Инструмента за процјену ризика од насилног/

неприкладног сексуалног понашања из става 1. овог члана на-
лази се у Прилогу број 5. и чини саставни дио овог правилника.

Члан 9.
(1) Инструмент за процјену ризика за дјецу из члана 4. 

став 1. тачка 5) овог правилника обухвата идентификацију 
ризика за дјецу, и то кроз:

1) прошле/садашње разлоге за забринутост који се од-
носе на физичко, сексуално или емотивно злостављање или 
занемаривање дјеце,

2) састав породице (чланови уже/шире породице),
3) симптоме и понашање које показује одрасло лице 

са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене 
услуге,

4) везу органа старатељства и породице,
5) разговор са лицем са сметњама у менталном здрављу 

/ корисником здравствене услуге о расположивости подр-
шке за улогу родитељства.

(2) Образац Инструмента за процјену ризика за дјецу из 
става 1. овог члана налази се у Прилогу 6. и чини саставни 
дио овог правилника.

Члан 10.
(1) Инструмент за процјену ризика од поремећаја у 

исхрани из члана 4. став 1. тачка 6) овог правилника обу-
хвата идентификацију ризика од поремећаја у исхрани, и 
то кроз:

1) специфичне симптоме и понашања код утврђеног по-
ремећаја у исхрани,

2) ризик од недовољне сарадње са службом за хитну ме-
дицинску помоћ у дому здравља,

3) импулсивно понашање,
4) односе у породици.
(2) Образац Инструмента за процјену ризика од поре-

мећаја у исхрани из става 1. овог члана налази се у Прилогу 
7. и чини саставни дио овог правилника.

(3) Уколико су приликом попуњавања Инструмента за 
процјену ризика од поремећаја у исхрани из става 1. овог 
члана уочене значајне карактеристике поремећаја у исхра-
ни, потребно је попунити и Инструмент за процјену физич-
ког ризика код поремећаја у исхрани.

(4) Образац Инструмента за процјену физичког ризика 
код поремећаја у исхрани из става 1. овог члана налази се у 
Прилогу 8. и чини саставни дио овог правилника.

Члан 11.
(1) Након спроведеног поступка опште процјене ризика 

кроз Инструмент за општу процјену ризика и специфичне 
ризике из члана 4. став 1. овог правилника попуњава се 
План за праћење ризика.

(2) Образац Плана за праћење ризика из става 1. овог 
члана налази се у Прилогу 9. и чини саставни дио овог пра-
вилника.

Члан 12.
Општа процјена ризика и План праћења ризика предста-

вљају саставни дио заједничког планирања отпуста лица са 
сметњама у менталном здрављу са одјељења психијатрије 
болнице, клинике за психијатрију клиничког центра, из 
специјалне болнице и завода за форензичку психијатрију.

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 11/04-020-12/21
2. јуна 2021. године Министар,
Бањалука Др Ален Шеранић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

Инструмент за општу процјену ризика
Презиме и име: _____________________________  Датум рођења: _________________________
Упутство: Једноставно одговорите на наредна питања тако што ћете крстићем обиљежити одговарајуће поље. На основу одговора 

добијеног од лица са сметњама у менталном здрављу / корисника здравствене услуге, одредите да ли је потребно послије завршене опште 
процјене ризика извршити и процјену одређене врсте ризика, те у складу са тим попуните План за праћење ризика.

Ризик од злоупотребе психоактивних супстанци
Да ли је присутна злоупотреба алкохола? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
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Да ли је конзумација алкохола изнад безбједног нивоа? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је присутна злоупотреба нелегалних дрога? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је присутна злоупотреба лијекова? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Ризик од самоповређивања/суицида
Ранији покушаји суицида? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Историјат или докази за самоповређивање? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Мисли о самоповређивању/суициду? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
План или намјера за самоповређивање/суицид? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Осјећај безнадежности? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Ризик од самозанемаривања/занемаривања и/или злостављања
Историјат самозанемаривања? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Неадекватан смјештај? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Докази лоше исхране? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Докази лошег одржавања хигијене? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Историјат или докази занемаривања и/или злостављања од других? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Историјат или докази да је корисник здравствене услуге био/-ла жртва насиља у по-
родици?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Ризик од насилног/неприкладног сексуалног понашања
Претходно забиљежено насилно понашање према здравственом раднику и здравстве-
ном сараднику, те другим лицима?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Интензивно нервирање у новим ситуацијама (нпр. родитељство)? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Причање о или планирање наношења штете другима? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Корисник здравствене услуге демонстрира застрашивање, агресивност или пријетеће 
понашање при процјени?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Историјат или докази за неприкладно сексуално понашање? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Историјат или докази да је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здрав-
ствене услуге починио насиље у породици?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Ризик за дјецу
Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствених услуга има 
дјецу?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствених услуга пред-
ставља пријетњу за дјецу?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

*Уколико је одговор на било које од претходних питања “Да”, попуните образац про-
цјене “Ризика за дјецу”
Ризик од поремећаја у исхрани
Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствених услуга 
видно потхрањен или видно дебео?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствених услуга одбија 
да прихвати да је потхрањен или дебео?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствених услуга 
претјерано забринут за своју тежину и облик?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли се лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствених услуга 
бави екстремним мјерама контроле тежине, изван граница здраве исхране или вјеж-
бања?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Општа питања
Историјат спровођења медицинске интервенције без пристанка лица са сметњама 
у менталном здрављу (корисника здравствене услуге) у виду задржавања, односно 
смјештаја у болници, клиничком центру, специјалној болници и/или заводу за форен-
зичку психијатрију
Постоје ли фактори који изненада могу повећати ризик? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Постоји ли било какав ризик који лице са сметњама у менталном здрављу / корисник 
здравствене услуге представља, а који није наведен у претходном тексту? 

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли је присутан позитиван друштвени контакт? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Постоје ли спорна питања изнесена од чланова породице, старатеља или законског 
заступника?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Наредно поље служи за напомене. Уколико је само једно, претходно наведено поље обиљежено, али је донесена одлука да се не врши 
даља процјена, у наредном пољу наведите образложење.

На основу одговора на претходна питања донесите одлуку да ли је потребно извршити било коју од наредних процјена:
Потребна процјена за:
Ризик од злоупотребе опојних супстанци Да ☐ Не ☐
Ризик од самоповређивања/суицида Да ☐ Не ☐
Ризик од самозанемаривања/занемаривања и/или злостављања Да ☐ Не ☐
Ризик од насилног/неприкладног сексуалног понашања Да ☐ Не ☐
Ризик за дјецу Да ☐ Не ☐
Ризик од поремећаја у исхрани Да ☐ Не ☐
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У том случају морате попунити: 
Образац Инструмента за општу процјену ризика попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 2.

Инструмент за процјену ризика од злоупотребе психоактивних супстанци
Презиме и име: _____________________________  Датум рођења: _______________________
Упутство: Информације за одговоре прикупити из а) постојећих забиљешки – колатералне информације – и б) из стручног клиничког 

интервјуа првенствено усмјереног на пружање помоћи, не на попуњавање овог обрасца. На основу датих одговора попуните План за 
праћење ризика.

Коришћење више различитих психоактивних супстанци
Користи ли више различитих психоактивних супстанци  (нпр. неколико различитих 
врста антидепресива, опијата, бензодиазепина, барбитурата)?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Набавља ли опојне дроге из непознатих извора (што узрокује разлике у јачини и 
чистоћи)?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Коришћење  опојних дрога инјекционим путем 
Да ли користи инјекције на нарочито опасним мјестима као што су препоне и врат? Да ☐ Не ☐ Није познато☐
Да ли постоје докази о дуготрајном и учесталом коришћењу опојних дрога инјекцио-
ним путем (доводи до поремећаја циркулације)?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли инјекционим путем користи смрвљене таблете (могу закрчити крвне судове) 
или високовискозне или корозивне течности који узрокују чиреве или апсцесе?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли сам/сама користи опојне дроге инјекционим путем? Да ☐ Не ☐ Није познато☐
Да ли посуђује инјекције? Да ☐ Не ☐ Није познато☐
Да ли је невјешт/-а у припреми опојне дроге или у давању дроге инјекционим путем? Да ☐ Не ☐ Није познато☐
Коришћење алкохола 
Да ли унос алкохола прелази препоручене количине за безбједну конзумацију? Да ☐ Не ☐ Није познато☐
Ако не, да ли се иста количина узима свакодневно или је присутно периодично оп-
ијање?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Постоји ли историјат зависности од алкохола попраћен нападима/халуцинацијама/
цирозом/губитком свијести?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Додатне информације о злоупотреби више различитих психоактивних супстанци (врсте, количине и навике коришћења):

Утицаји психоактивних супстанци на понашање/здравље лица са сметњама у менталном здрављу 
Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има исто-
ријат опасног понашања у стању интоксикације?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли су присутни параноја, делузије, халуцинације или други проблеми са менталним 
здрављем?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли су се дешавали епилептични напади, делирантне дрхтавице? Да ☐ Не ☐ Није познато☐
Да ли су психоактивне супстанце (укључујући раствараче) злоупотребљаване до те 
мјере да су узроковале несвијест?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли злоупотреба психоактивних супстанци утиче на опште физичко или ментално 
здравље лица са сметњама у менталном здрављу / корисника здравствене услуге?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли постоји проблем са менталним здрављем од раније (који је погоршан употребом 
психоактивних супстанци)?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли се лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге икад 
предозирао/-ла?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге под 
утицајем психоактивних супстанци икад покушао/-ла самоубиство?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге икад 
хоспитализован/-а због злоупотребе психоактивних супстанци? Ово може бити показа-
тељ озбиљности и природе злоупотребе психоактивних супстанци.

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има хепа-
титис А, Б, Ц или је HIV позитиван?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има ту-
беркулозу и да ли прима терапију?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли постоји опасност од умањене толеранције усљед недавног боравка у затвору, на 
рехабилитацији или детоксикацији?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐
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Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има 
хронично или акутно стање које се може погоршати злоупотребом психоактивних суп-
станци?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Додатне информације и остали значајни утицаји злоупотребе психоактивних супстанци на понашање/здравље:

Утицај лица са сметњама у менталном здрављу / корисника здравствене услуге на понашање или здравље другог лица:
Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге у дру-
гом стању?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има дјецу 
која зависе од њега/ње?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има парт-
нера који такође користи психоактивне супстанце (то повећава ризик за дјецу)?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге практи-
кује секс без заштите?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге сексу-
ални радник/-ца?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге вози или 
рукује машинама (док је под утицајем психоактивних супстанци)?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге прави 
преступе како би дошао/ла до новца за психоактивне супстанце?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге не-
вољан да прими помоћ служби које се баве проблематиком злоупотребе психоактивних 
супстанци?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге стара-
тељ и да ли постоји ризик да његово/њено понашање угрози лице за које се стара?

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге стара-
тељ и да ли постоји вјероватноћа да лице за које се стара буде изложено ризику усљед 
понашања узрокованог злоупотребом психоактивних супстанци? 

Да ☐ Не ☐ Није познато☐

Додатне информације које се тичу ризика повезаног са злоупотребом психоактивних  супстанци лица са сметњама у менталном здра-
вљу / корисника здравствене услуге:

Образац Инструмента за процјену ризика од злоупотребе психоактивних супстанци попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 3.

Инструмент за процјену ризика од самоповређивања/суицида
Презиме и име: ____________________________  Датум рођења: _________________________
Упутство: Информације за одговоре прикупити из а) постојећих забиљешки – колатералне информације – и б) из стручног клиничког 

интервјуа првенствено усмјереног на пружање помоћи, не на попуњавање овог обрасца. На основу датих одговора попуните План за 
праћење ризика. 

Фактори наведени у даљем тексту су “фиксни” у смислу да није потребно вршити њихову редовну клиничку процјену – остају не-
промијењени током времена

1. Фактори ризика 
Да ли је установљена дијагноза биполарног афективног поремећаја, депресије, 
шизофреније или емоционално нестабилног поремећаја личности?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли тренутно конзумира алкохол/дрогу? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је корисник услуга мушкарац, и то млађи незапослени мушкарац? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли корисник услуга пати од неизљечивог обољења или болног и исцрпљујућег 
обољења?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли су му/јој лако доступна средства за самоповређивање или самоубиство 
(нпр. пушке за ловце, опасни лијекови за ветеринаре, апотекаре, љекаре итд.)?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
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2. Историја
2.1. Претходно забиљежено самоповређивање (узети у обзир: број покушаја, учесталост или образац понашања)

2.2. Информације о претходним покушајима (узети у обзир: предумишљај, насилне методе, циљ покушаја, превентивне мјере за 
спречавање спасавања)

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге 
живи сам или у социјалној изолацији?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐ 

Да ли је ближи рођак лица са сметњама у менталном здрављу / корисника здрав-
ствене услуге покушао или успио у – самоповређивању или самоубиству? 

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге 
недавно отпуштен са одјељења психијатрије болнице, клинике за психијатрију 
клиничког центра, из специјалне болнице или завода за форензичку пси-
хијатрију?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Ако је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге 
жена, да ли има дјецу?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐ 

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има 
двојну дијагнозу или злоупотребљава психоактивне супстанце? 

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Фактори наведени у даљем тексту су “промјенљиви” у смислу да је потребно да саосјећајно саслушате особу како бисте је проције-
нили – временом се мијењају.

3. Ментално стање (узети у обзир: доживљавање императивних халуцинација, илузорна увјерења – о томе шта су, тешко одо-
лијевање суицидалним мислима, запажена религиозна увјерења)

4. Животна ситуација (узети у обзир: недавне факторе стреса, надолазеће годишњице трагичних догађаја, недавни/давни 
неуспјех, (не)постојање мреже за подршку)

5. Планирање и намјера (узети у обзир: нема планова или наде у будућност, има ли план за самоповређивање, смјерање или 
пакт за самоубиство, дијељење властитих ствари)

6. Способност ношења са проблемима (узети у обзир: способност реаговања на неформалне договоре, способност одолијевања 
помислима на самоубиство, способност тражења помоћи у стању кризе, доказе о лажном порицању намјере о самоубиству)

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге 
доживљава рапидно смањење овисничких или психотропних лијекова?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐ 

Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге 
сада мање апатичан, али и даље веома депресиван?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐ 

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге 
представља потенцијални ризик за друге, на примјер тако што је задужен/-а за 
превоз?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐ 
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Образац Инструмента за процјену ризика од злоупотребе самоповређивања/суицида попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 4.

Инструмент за процјену ризика од самозанемаривања/занемаривања и/или злостављања
Презиме и име:   _____________________________  Датум рођења: _________________________
Упутство: Информације за одговоре прикупити из: а) постојећих забиљешки – колатералне информације – и б) из стручног клиничког 

интервјуа првенствено усмјереног на пружање помоћи, не на попуњавање овог обрасца. На основу датих одговора попуните План за 
праћење ризика.

Постоје ли докази да је у прошлости лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге имао/-ла проблема 
са:
1. Исхраном и пићем
Да ли је у довољним количинама конзумирао/-ла храну и пиће? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
2. Одјећом и обућом
Да ли је у довољној мјери имао/-ла одјећу и обућу? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
3. Одржавањем хигијене?
Да ли је имао услове за одржавање хигијене? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
4. Осјећајем сигурности у домаћинству / социјална подршка
Да ли је био/била довољно способан/-на да се брине за себе у домаћинству? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је имао одговарајућу подршку чланова домаћинства? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је био/била задржан/-а у домаћинству које лице са сметњама у менталном 
здрављу / корисник здравствене услуге сматра безбједним смјештајем?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли је имао/-ла довољну комуникацију са члановима домаћинства у вези са задо-
вољавањем својих личних потреба?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

5. Финансијама
Да ли је имао/-ла довољно средстава за куповину за властите потребе? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је имао/-ла своја финансијска средства? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
6. Физичким здрављем
Да ли је имао/-ла значајне физичке проблеме (којима се није посвећивала довољна 
пажња)?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли је био/била физички неспособан/-на да се брине о својим потребама? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је био/била склон/-а порицању постојања физичких проблема? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Обиљежена поља у горњем тексту ће вас упозорити на проблеме из прошлости који могу представљати увид у садашње проблеме. 
Путем интервјуа или директне посјете покушајте испитати постојећу ситуацију.

Констатација садашњих проблема
1. Исхрана и пиће
Да ли у довољним количинама конзумира храну и пиће? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
2. Одјећа и обућа
Да ли у довољној мјери има одјећу и обућу? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
3. Одржавање хигијене
Да ли има услове  за одржавање хигијене? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
4. Осјећај сигурности у домаћинству / социјална подршка
Да ли је довољно способан/-на да се брине за себе у домаћинству? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли има одговарајућу подршку чланова домаћинства? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је задржан/-а у домаћинству које лице са сметњама у менталном здрављу / 
корисник здравствене услуге сматра безбједним смјештајем?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли  има довољну комуникацију са члановима домаћинства у вези са задовоља-
вањем својих личних потреба?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

5. Финансије
Да ли има довољно средстава за куповину за властите потребе? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли има своја финансијска средства? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
6. Физичко здравље
Да ли има значајне физичке проблеме (којима се не посвећује довољна пажња)? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је физички неспособан/-а да се брине о својим потребама? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је склон/-а порицању постојања физичких проблема? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли постојеће ментално стање утиче на њега/њу? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли постоји ризик да ће одлутати од куће усљед проблема са памћењем? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
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Наредна питања односе се на подложност злостављању у вези са узнемиравањем, насиљем, сексуалним злостављањем, финансијском 
експлоатацијом

Да ли је претрпио/-ла узнемиравање, насиље (укључујући породично насиље) или 
сексуално злостављање у прошлости?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Ако је одговор да, да ли се то десило:
- Код куће Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- На послу Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Друго Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је претрпио/-ла финансијску експлоатацију у прошлости? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Ако је одговор да, да ли је то било због:
- Сиромаштва Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Усамљености Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Зависности од дроге Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Сметњи у менталном здрављу Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Остало (нпр. недостатка знања) Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је био укључен/-а у званичну истрагу ради заштите угрожених лица? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли сматрате да је тренутно подложан/-а насиљу (укључујући породично насиље) 
или сексуалном злостављању?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Ако је одговор да, гдје:
- Код куће Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- На послу Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Друго Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли сматрате да је тренутно подложан/-а финансијској експлоатацији? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Ако је одговор да, да ли је то због:
- Сиромаштва Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Усамљености Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Зависности од дроге Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Несталности менталног стања или губитка способности Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
- Остало (на примјер незнање) Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/НАПОМЕНЕ:

Образац Инструмента за процјену ризика од самозанемаривања/занемаривања и/или злостављања попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 5.

Инструмент за процјену 
ризика од насилног/неприкладног сексуалног понашања

Презиме и име:    _____________________________  Датум рођења: _______________________
Упутство: Информације за одговоре прикупити из а) постојећих забиљешки – колатералне информације – и б) из стручног клиничког 

интервјуа првенствено усмјереног на пружање помоћи, не на попуњавање овог обрасца.  На основу датих одговора попуните План за 
праћење ризика.

Историјат насилног понашања (узети у обзир: прекршаје за насилно понашање, оптужбе за пироманију, оптужбе за ношење, чување 
и држање оружја, антисоцијално понашање)

Историјат неприкладног сексуалног понашања (узети у обзир: историјат притужби/оптужби за сексуално напаствовање, егзибицио-
низам, учесталост прекршаја, евентуално узроковање физичких повреда, озбиљност повреда, коришћење оружја)
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Фактори наведени у даљем тексту су “фиксни” у смислу да није потребно вршити њихову редовну клиничку процјену – остају непро-

мијењени током времена. То су статистички фиксни фактори ризика од насилног/неприкладног сексуалног понашања.

Лица млађе животне доби, чешће него лица старије животне доби Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Мушкарци Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Раније неуспјеле интервенције у смислу надзора од ризика од насилног/неприклад-
ног сексуалног понашања

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Недавни контакт са домом здравља, специјалистичком психијатријском амбулантом, 
болницом, специјалном болницом, клиничким центром или заводом за форензичку 
психијатрију

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Лице млађе животне доби у вријеме првог прекршаја због насилног/неприкладног 
сексуалног понашања

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Лоше прилагођавање у школи Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Дијагноза поремећаја личности Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Одвојени од родитеља у доби млађој од 16 година Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Историјат проблематичних односа Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Историјат проблема на послу Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисник услуга био/-ла жртва 
злостављања дјеце (општи фактор ризика за криминалитет и насиље)  

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Фактори наведени у даљем тексту су “промјенљиви”, односно временом се мијењају  у смислу да је потребно да емпатично саслушате 
лице које треба да процијените. То су промјенљиви статистички фактори ризика од насилног/неприкладног сексуалног понашања.

Да ли тренутно користи алкохол и/или дрогу? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли сматра да није у стању сам/сама контролисати своје насилно/неприкладно 
сексуално понашање?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Постоји лош однос између лица са сметњама у менталном здрављу / корисника 
здравствене услуге и здравственог радника, односно здравственог сарадника?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Није у стању да се носи са својим осјећањима или да толерише фрустрације? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Дошло је до промјене или је вјероватна промјена лијекова? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Присутни су стресни догађаји у животу? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Планира насилна дјела? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Има ли приступ могућим жртвама? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Има специфично неуролошко стање које може узроковати насилне испаде? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Поремећај личности – антисоцијални, емоционално нестабилни  (фактор ризика за 
криминалне радње, насиље и неприкладно сексуално понашање)?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Проблеми у садашњим односима са породицом или на послу? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Сексуална девијација, укључујући девијантне сексуалне фантазије? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Сметња у менталном здрављу која може представљати дисинхибитор? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Постоје ли емоције повезане са насиљем (нпр. иритабилност, љутња, агресивност, 
сумњичавост)?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Порицање или умањивање прекршаја? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Непостојање реалистичних планова за будућност? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Садашње стање менталног здравља (узети у обзир: императивне халуцинације, насилне фантазије, недостатак саосјећања према дру-
гима, импулсивност, став који занемарује сексуалне прекршаје, неинхибиторна понашања, односи унутар породице).

Образац Инструмента за процјену ризика од насилног/неприкладног сексуалног понашања попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 6.

Инструмент за процјену ризика за дјецу

Презиме и име:   _____________________________   Датум рођења: _______________________
Упутство: Информације за одговоре прикупити из: а) постојећих забиљешки – колатералне информације – и б) из стручног клиничког 

интервјуа првенствено усмјереног на пружање помоћи, не на попуњавање овог обрасца.  На основу датих одговора попуните План за 
праћење ризика.
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Постоје ли прошли/садашњи разлози за забринутост у вези са физичким, сексуалним или емотивним злостављањем или занемари-
вањем дјетета и да ли је то повезано искључиво са лицем са сметњама у менталном здрављу / корисником здравствених услуга (позвати 
се на прописе којима се уређује област дјечје заштите)?

Ко чини ужу/ширу породицу (навести име и презиме, пол и године живота за чланове породице у које се убраја и старатељ, уколико 
га дијете има)?

Да ли дијете има посебне потребе? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли је лице са сметњама у менталном здрављу / корисница здравствене услуге 
у другом стању?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли одрасло лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене 
услуге има родитељске одговорности?  

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Које симптоме и понашање показује одрасло лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге и какав утицај то 
може имати на дијете, уколико се ради о акутним/хроничним стањима?

Веза органа старатељства и породице

Да ли је породица позната органу старатељства? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Ако јесте, на који начин је орган старатељства тренутно укључен?

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има 
увида и вољу да прихвати подршку/услугу?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Разговарајте са лицем са сметњама у менталном здрављу / корисником здравствене услуге о расположивости подршке за улогу ро-
дитељства, и то од породице, пријатеља или других установа (центар за заштиту менталног здравља дома здравља, служба породичне 
медицине дома здравља, центар за социјали рад)

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/НАПОМЕНЕ:

Образац Инструмента за процјену ризика за дјецу попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 7.

Инструмент за процјену ризика од поремећаја у исхрани

Презиме и име: ______________________________________________   Датум рођења: _______________________________________
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Упутство: Информације за одговоре прикупити из а) постојећих забиљешки – колатералне информације – и б) из стручног клиничког 

интервјуа првенствено усмјереног на пружање помоћи, не на попуњавање овог обрасца. На основу датих одговора попуните План за 
праћење ризика 

1. Специфични симптоми и понашања код поремећаја у исхрани

Садашњи  Било који претходни 
BMI (кг/м²)*   Најнижи BMI икад  
Учесталост преједања 
(седмично)

  Учесталост преједања
(седмично) 

 

Учесталост повраћања 
(седмично) 

  Учесталост повраћања
(седмично) 

 

Злоупотреба лаксатива
(седмично)

  Злоупотреба лаксатива
(седмично) 

 

Лаксативи – врста/-е и дозе   Лаксативи – врста/-е и дозе  
Диуретици  (седмично)   Диуретици (седмично)  
Диуретици –  врста/-е и дозе   Диуретици – врста/-е и дозе  
Таблете за дијету (седмично)   Таблете за дијету (седмично)  
Таблете за дијету – врста/-е и доза   Таблете за дијету – врста/-е и доза  
Злоупотреба стимулативних лијекова (седмич-
но)** 

  Злоупотреба стимулативних лијекова (седмич-
но)** 

 

Стимулатори – врста/-е и доза   Стимулатори – врста/-е и доза  
Претјерано вјежбање
(часови/седмично) 

  Претјерано вјежбање
(часови/седмично) 

 

* Нормалан BMI 19–24, Anorexia nervosa – BMI < 17,5.
** Не заборавите цигарете, кофеин, енергетске напитке, биљне стимулансе, као и опојне дроге.

Напомена: Све наведене ставке могу бити повезане са ризиком од дисбаланса течности и електролита у организму и срчаних арит-
мија.

Да ли је присутно нередовно узимање течности заједно са  лошом исхраном или 
поремећај уобичајених прехрамбених навика? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ/НАПОМЕНЕ:

Подаци о скоријим здравственим компликацијама
Несвјестица / губитак свијести Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Грчеви Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Напади Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Лупање срца Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Крв у испљувку Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Трнци/утрнутост прстију руку/ногу Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

1.1. Подаци о хитним медицинским интервенцијама/пријемима (навести разлоге и датуме)

Подаци о дугосежним здравственим компликацијама
Претраге/операција цријева Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Остеопороза (ризик постоји ако је садашња или претходна вриједност BMI < 17,5) Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Наведите податке и датум посљедњег скенирања костију (скенирање костију препоручује се два пута годишње уколико је BMI < 17,5)
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2. Ризик од недовољне сарадње са службом хитне медицинске помоћи, центром за заштиту менталног здравља и службом 
породичне медицине дома здравља

Познато лагање о тежини Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Познато претјерано узимање воде (ризик од мањка натријума) Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Познато ношење тегова Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Познато, остало Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Познато непридржавање праћења физичког здравља Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Познато прекидање сарадње са службом хитне медицинске помоћи, центром за за-
штиту менталног здравља и службом породичне медицине дома здравља

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

3. Импулсивно понашање

Крађа Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Небезбједно сексуално понашање Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Претјерано/неодговорно трошење Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Конзумација алкохола (јединица/седмично) Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Коцкање Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Пијанчење Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

4. Односи у породици

Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге има 
дјецу (ако има, попуните образац Процјена ризика за дјецу)?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Да ли постоје  подаци о проблемима са јелом? Да ☐ Не ☐ Није познато ☐
Да ли лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене услуге добија 
подршку и помоћ (нпр. од родитеља, брачног, ванбрачног супружника, пријатеља)?

Да ☐ Не ☐ Није познато ☐

Уколико су присутне значајне карактеристике поремећаја у исхрани, онда прије попуњавања свеобухватног Плана праћења ризика 
морате попунити образац Процјена физичког ризика код поремећаја у исхрани.

Образац Инструмента за процјену ризика од поремећаја у исхрани попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 8.

Инструмент за процјену физичког ризика код поремећаја у исхрани

Презиме и име:   _________________________________________________    Датум рођења: ___________________________________

Систем
Тестови/Испитивања

(#референтних вриједности може варирати код 
различитих лабораторија)

Низак ризик Забринутост Алармантно

Исхрана 

BMI < 14 < 12
Губитак тежине / седмично > 0,5 кг > 1,0 кг
Проблеми са кожом < 0,1 цм > 0,2 цм
Петехије +

Циркулација 

Систола < 90 < 80
Дијастола < 70 < 60
Постурална хипотензија > 10 > 20
Пулс** < 50 < 40

Мишићи – кости (тест 
чучњева и трбушњака) 

Немогућност устајања без коришћења руку ради 
равнотеже +

Немогућност устајања без коришћења руку ради 
ослонца +

Немогућност устајања без коришћења руку ради 
ослонца +

Немогућност устајања +
Температура  < 35 < 34,5

Коштaна срж 

WBC - Леукоцити < 4,0 < 2,0
Број неутрофила < 1,5 < 1,0
Hgb < 11 < 9,0
Акутни пад Hgb
(MCV и MCH нема акутног ризика) 

+

Тромбоцити < 130 < 110
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Однос соли/воде 

К+ < 3,5 < 3,0
Nа+ < 135 < 130
Mg++ 0,5–0,7 < 0,5
Фосфати 0,5–0,8 < 0,5
Уреа > 7 > 10

Јетра 

Билирубин > 20 > 40
Алкални фосфати > 110 > 200
AST > 40 > 80
ALT > 45 > 90
GGT > 45 > 90

Исхрана 
Албумин < 35 < 32
Креатинин киназа > 170 > 250
Глукоза < 3,5 < 2,5

ЕКГ (ако је BMI < 15, ни-
зак K+, лијекови, продуже-

но узимање) 

Пулс < 50 < 40
Кориговани QT интервал (QTC) > 450 мсек
Аритмије +

Диференц. дијаг. TFT, SE 

Тахикардија уз присуство знакова озбиљног ризика може наговјештавати предстојећи кардиоваскуларни колапс.

Било какав резултат који одступа од нормалних вриједности представља разлог за забринутост, праћење и консултације/упућивање 
специјалисти за поремећаје у исхрани.

Образац Инструмента за процјену физичког ризика код поремећаја у исхрани попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

ПРИЛОГ 9.

План за праћење ризика

Презиме и име: __________________________________________________     Датум рођења: ___________________________________
ЈМБ: ______________________________

Обиљежите поље код којег постоји историјат ризичног понашања или посебан разлог за забринутост:

Злоупотреба психоактивних супстанци Да ☐            Не ☐
Самоповређивање/суицид Да ☐            Не ☐
Самозанемаривање/занемаривање и/или злостављање Да ☐            Не ☐
Насилно/неприкладно сексуално понашање Да ☐            Не ☐
Ризик за дјецу Да ☐            Не ☐
Поремећај у исхрани Да ☐            Не ☐

Опис ризика

Способност лица са сметњама у менталном 
здрављу / корисника здравствене услуге да 
се сам/-а носи са ризиком, његов/њен увид 
у и схватање ризика (укључити мотивацију 
и способност)

Навести подршку и интервенције потребне за 
пружање помоћи лицу са сметњама у ментал-
ном здрављу / кориснику здравствене услуге и 
другима да се носе са ризиком (навести имена 
свих укључених лица)

1.
2.
3.
4.
5.

Какво је мишљење лица са сметњама у менталном здрављу / корисника здравствене услуге о Плану за праћење ризика?
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Ко је учествовао у изради Плана за праћење ризика: Да ли је са Планом за праћење ризика потребно упознати:
Лице са сметњама у менталном здрављу / корисник здравствене 
услуге
          Да ☐            Не ☐

Доктора медицине – специјалисту породичне медицине
         Да ☐            Не ☐

Законски заступник и/или лице у које лице са сметњама у ментал-
ном здрављу има повјерење
          Да ☐            Не ☐

Полицијску станицу
        Да ☐            Не ☐

Члан(ови) породице лица са сметњама у менталном здрављу / 
корисника здравствене услуге
         Да ☐            Не ☐

Центар за социјални рад
        Да ☐            Не ☐

Доктор медицине – специјалиста психијатрије или доктор медици-
не – специјалиста дјечје и адолесцентне психијатрије
         Да ☐            Не ☐

Остале (навести које)
______________________
        Да ☐            Не ☐

Други чланови тима центра за заштиту менталног здравља, 
одјељења психијатрије болнице, клинике за психијатрију или за-
вода за форензичку психијатрију
         Да ☐            Не ☐
Доктор медицине – специјалиста породичне медицине
         Да ☐            Не ☐
Представник надлежног центра за социјални рад
         Да ☐            Не ☐
Полицијски службеник
         Да ☐            Не ☐
Остали (навести који) _______________________
        Да ☐            Не ☐

Ревидирање ризика треба да се изврши најкасније у року од годину дана или одмах у случају инцидента или повећане забринутости.

Датум наредне процјене ризика: ___________________________

Образац Плана за праћење ризика попунио/-ла:

Име и презиме: Потпис:

Радно мјесто: Датум:

1058
На основу члана 70. став 6. Закона о спорту Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 
79/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар породице, омладине и спорта, 17. маја 2021. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПОСТУПКУ УПИСА, САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА 

СПОРТСКОГ РЕГИСТРА

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак уписа спорт-

ских организација и појединаца у спортски регистар, облик 
и садржај спортског регистра, збирка исправа, начин прере-
гистрације, статусне промјене припајања, спајања, подјеле, 
одвајања и трансформације, престанак рада и брисање из 
спортског регистра.

Члан 2.
(1) Спортска организација стиче својство правног лица 

уписом у судски регистар.
(2) Спортска организација стиче право обављања 

спортских дјелатности и активности након испуњења усло-
ва за обављање спортских дјелатности и активности и упи-
са у спортски регистар који води Министарство породице, 
омладине и спорта (у даљем тексту: Министарство).

(3) Назив новоосноване спортске организације мора се 
јасно разликовати од назива других спортских организа-

ција које су уписане или уредно пријављене за упис у реги-
стар код надлежног органа за регистрацију.

(4) Назив спортске организације не може да садржи 
двије или више спортских грана или грана спорта.

(5) Ријеч “клуб” може бити коришћена само у називу 
спортске организације која учествује у такмичењима у 
оквиру надлежног спортског савеза.

Члан 3.
(1) Спортски регистар је јаван.
(2) Увид у спортски регистар и збирку исправа обавља 

се у складу са законом којим се уређује заштита личних 
података, уз присуство лица задуженог за вођење спортског 
регистра.

Члан 4.
(1) Спортски регистар води се у електронском и писа-

ном облику.
(2) Под писаним обликом вођења регистра подразу-

мијева се упис спортских организација у тврдо укоричену 
књигу, формата Б3, на чијој се насловној страници налази 
амблем Републике Српске и исписан назив: Министарство 
породице, омладине и спорта и ознака књиге.

(3) Уз спортски регистар води се збирка исправа у елек-
тронском облику.

Члан 5.
(1) Спортски регистар се састоји од регистарског листа 

за сваку спортску организацију у који се уписују подаци о 
свакој појединачној спортској организацији.
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(2) Сваки регистарски уложак обиљежава се посебним 

бројем спортске организације.
(3) Регистарски лист из става 1. овог члана садржи за 

сваки упис посебно податке из члана 6. овог правилника, а 
приказ регистарског листа спортског регистра налази се у 
Прилогу 1. овог правилника, који чини његов саставни дио.

(4) Сваки регистарски лист у доњем десном углу потпи-
сује лице које је задужено за вођење регистра.

Члан 6.
У спортски регистар уписују се подаци о спортској ор-

ганизацији:
1) назив, сједиште и адреса,
2) подаци о правном и физичком лицу оснивачу,
3) датум оснивања,
4) спортска грана или грана спорта којој припада,
5) име, презиме, датум и мјесто рођења, пребивалиште 

(улица и број) и функција лица овлашћеног за заступање и 
представљање,

6) циљеви удруживања и оснивања,
7) назив суда или надлежног органа и број под којим 

је организација уписана у судски регистар, односно надле-
жни регистар.

Члан 7.
(1) Регистарски број спортске организације је број који 

је свакој спортској организацији додијељен при упису у 
спортски регистар.

(2) Једном додијељен регистарски број спортској орга-
низацији не може бити додијељен некој другој спортској 
организацији након престанка обављања спортских актив-
ности и дјелатности.

Члан 8.
(1) Једној спортској организацији може се додијелити 

један регистарски број.
(2) Рјешење о упису у спортски регистар садржи реги-

старски број, као и податке из члана 6. овог правилника.

Члан 9.
(1) Шифарником се утврђује начин формирања реги-

старског броја спортских организација под којим се упи-
сују у спортски регистар и представља основу за јединстве-
ну базу података.

(2) Регистарски број спортске организације састоји се 
од:

1) јединственог класификационог знака Министарства,
2) броја који се одређује шифарником за јединицу локал-

не самоуправе у којој је сједиште спортске организације,
3) броја облика организовања спортске организације,
4) врсте спортске гране којом се бави спортска органи-

зација,
5) редног броја под којим се уписује спортска органи-

зација.
(3) Редни број одређује Министарство по редослиједу 

отварања регистарског улошка почевши од 01.
(4) Шифарник из става 1. овог члана налази се у Прило-

гу 2. овог правилника и чини његов саставни дио.
(5) Уколико је надлежни суд регистровао спортску орга-

низацију чија спортска грана или грана спорта није наведе-
на у тачки 4. Шифарника, а при томе јој је издато Рјешење 
о испуњености услова за обављање спортских активности 
и дјелатности, и уредно поднесена документација за упис 
у спортски регистар, новој спортској грани и грани спорта 
додјељује се број настављајући наведени низ бројева у тач-
ки 4. Шифарника.

Члан 10.
(1) Збирка исправа води се за сваку спортску организа-

цију уписану у спортски регистар.

(2) На омоту збирке исправа уписује се назив спортске 
организације, регистарски број и датум под којим је упис 
обављен.

(3) Збирка исправа садржи:
1) захтјев за упис, односно за упис промјена или за пре-

регистрацију,
2) статут, односно измјене и допуне статута,
3) записник о раду и одлукама надлежног органа,
4) попис оснивача и лица овлашћених за заступање и 

представљање,
5) рјешење о упису, односно о упису промјена у судски 

регистар, односно регистар надлежног органа,
6) сагласност спортског савеза за упис у спортски ре-

гистар и
7) план рада спортске организације.

Члан 11.
(1) Регистрациона пријава подноси се Министарству у 

једном примјерку у року од 30 дана од дана правоснажно-
сти рјешења надлежног регистарског суда, односно надле-
жног органа за упис у регистар.

(2) Регистрациону пријаву подноси овлашћено лице 
спортског удружења након прибављања рјешења о испуње-
ности услова за обављање спортских активности и дјелат-
ности из члана 45. Закона о спорту Републике Српске.

(3) Спортско удружење подноси захтјев Министарству 
за упис у спортски регистар у облику регистрационе прија-
ве на Обрасцу 1 - Захтјев за упис спортског удружења у 
спортски регистар, који се налази у Прилогу 3. овог пра-
вилника и чини његов саставни дио.

(4) Уз регистрациону пријаву спортско удружење при-
лаже:

1) доказ о идентитету оснивача, фото-копију личне кар-
те или пасоша физичког лице, односно извод из регистра у 
коме је регистровано правно лица или фото-копију рјешења 
о упису у надлежни регистар,

2) оснивачки акт спортског удружења,
3) статут спортског удружења,
4) рјешење надлежног регистарског суда,
5) рјешење о испуњености услова за обављање спорт-

ских дјелатности и активности,
6) рјешење о испуњености посебних услова за спортске 

организације које врше обуку својих чланова у више спорт-
ских дисциплина,

7) овјерен потпис овлашћеног лица,
8) сагласност на назив спортског удружења у случајеви-

ма прописаним Законом о спорту Републике Српске,
9) списак органа управљања спортског удружења,
10) записник са сједнице скупштине, план рада спорт-

ског удружења, сагласност републичког спортског савеза за 
упис у спортски регистар.

(5) Прилози се подносе у оригиналу или овјереном пре-
пису.

Члан 12.
(1) Спортско привредно друштво уписује се у спортски 

регистар.
(2) Спортско привредно друштво подноси захтјев Ми-

нистарству за упис у спортски регистар у облику регистра-
ционе пријаве на Обрасцу 2 - Захтјев за упис спортског 
привредног друштва у спортски регистар, који се налази у 
Прилогу 4. овог правилника и чини саставни дио правил-
ника.

(3) Уз регистрациону пријаву спортско привредно 
друштво прилаже:

1) оснивачки акт спортског привредног друштва,
2) статут спортског привредног друштва,
3) рјешење надлежног регистарског суда,
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4) рјешење о испуњености услова за обављање спорт-
ских дјелатности и активности,

5) сагласност на назив спортске организације у случаје-
вима прописаним Законом о спорту Републике Српске,

6) списак органа управљања спортског привредног 
друштва.

(4) Уколико се ради о трансформацији из спортског 
удружења у спортско привредно друштво, поред докумен-
тације из става 3. овог члана, доставља се сљедеће:

1) одлука скупштине спортског удружења о трансфор-
мацији и

2) сагласност скупштине јединице локалне самоуправе 
на чијој територији се налази сједиште спортске организа-
ције.

Члан 13.
(1) Спортиста може да се професионално бави спорт-

ским дјелатностима и активностима у индивидуалним 
спортовима и као самостални професионални спортиста, 
односно предузетник у складу са одредбама Закона о спор-
ту Републике Српске и међународним спортским правили-
ма.

(2) Захтјев за упис у спортски регистар предузетник 
подноси Министарству на Обрасцу 3 - Захтјев за упис 
самосталног професионалног спортисте, који се налази 
у Прилогу 5. овог правилника и чини његов саставни 
дио.

(3) Уз регистрациону пријаву самостални професио-
нални спортиста прилаже:

1) рјешење регистрационог органа јединице локалне 
самоуправе на чијој територији се налази пребивалиште 
спортисте и

2) потврду надлежног спортског савеза о професионал-
ном статусу и ангажману спортисте.

Члан 14.
(1) Међународна спортска удружења и њихова пред-

ставништва и други организациони облици (у даљем тек-
сту: међународна спортска удружења) стичу право оба-
вљања спортске дјелатности и активности на територији 
Републике даном уписа у спортски регистар.

(2) Међународно спортско удружење подноси захтјев 
Министарству за упис у спортски регистар у облику реги-
страционе пријаве на Обрасцу 4 - Захтјев за упис међуна-
родног спортског удружења, који се налази у Прилогу 6. 
овог правилника и чини његов саставни дио.

(3) Уз регистрациону пријаву међународно спортско 
удружење прилаже:

1) рјешење о упису међународне спортске организације 
у регистар у домицилној држави,

2) одлуку о оснивању или отварању канцеларије пред-
ставништва или другог организационог облика у Републи-
ци Српској из које је видљиво за коју дјелатност је реги-
стровано,

3) име и адресу лица овлашћеног за заступање међуна-
родне спортске организације у Републици Српској,

4) овјерену фото-копију исправе о идентитету лица 
овлашћеног за заступање,

5) сједиште канцеларије у Републици Српској и
6) овјерен превод статута на једном од службених јези-

ка Републике Српске.

Члан 15.
(1) Спортско удружење подноси пријаву за упис у 

случају статусних промјена припајања, спајања, подјеле 
или одвајања на Обрасцу 5 - Захтјев за упис припајања, 
спајања, подјеле или одвајања у спортски регистар, који 
се налази у Прилогу 7. овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

(2) Подносилац захтјева уз захтјев из става 1. овог члана 
прилаже и:

1) одлуке скупштина спортских удружења,
2) уговор о припајању, спајању, подјели или одвајању,
3) рјешење о упису у спортски регистар спортских 

удружења,
4) оглас о намјери припајања или спајања објављен у 

средствима јавног информисања који излази на територији 
Републике,

5) сагласност надлежног републичког спортског саве-
за,

6) нови или измијењени статут, односно статуте,
7) рјешење надлежног суда о упису припајања, спајања, 

подјели или одвајања и
8) одлуку скупштине о давању овлашћења за заступање 

и представљање (име и презиме, година и мјесто рођења, 
адреса пребивалишта).

Члан 16.
(1) Спортска организација пријављује Министарству 

сваку промјену података који се уписују у спортски реги-
стар у року од 30 дана од дана настале промјене, односно 
издавања рјешења надлежног регистарског суда о упису 
промјена у судски регистар, односно надлежни регистар на 
Обрасцу 6 - Захтјев за упис промјена у спортски регистар, 
који се налази у Прилогу 8. овог правилника и чини његов 
саставни дио.

(2) Подносилац захтјева уз захтјев из става 1. овог члана 
дужан је да приложи:

1) записник о раду скупштине,
2) одлуке о промјенама,
3) нови статут или његове измјене и допуне,
4) рјешење регистрационог органа о упису промјена и
5) одлуку о лицу овлашћеном за заступање и предста-

вљање спортског удружења (име и презиме, година и мје-
сто рођења, адреса пребивалишта).

(3) О извршењу уписа промјена наведених у ставу 1. 
овог члана министар доноси рјешење.

Члан 17.
(1) Захтјев за пререгистрацију подноси се Министар-

ству на Обрасцу 7, који се налази у Прилогу 9. овог правил-
ника и чини његов саставни дио.

(2) Подносилац захтјева уз захтјев из става 1. овог члана 
прилаже доказе, и то:

1) записник о раду скупштине,
2) измјене и допуне статута, односно нови статут,
3) одлуку о усклађивању аката,
4) одлуку о именовању лица овлашћених за заступање 

и представљање (име и презиме, година и мјесто рођења, 
адреса пребивалишта),

5) сагласност републичког спортског савеза за упис у 
спортски регистар и

6) рјешење о упису усклађивања у судски регистар.

Члан 18.
(1) Захтјев за брисање спортске организације из спорт-

ског регистра подноси се Министарству на Обрасцу 8, који 
се налази у Прилогу 10. овог правилника и чини његов са-
ставни дио.

(2) Подносилац захтјева уз захтјев из става 1. овог члана 
прилаже доказе, и то:

1) записник о раду скупштине,
2) одлуку о престанку рада,
3) рјешење регистрационог органа о брисању спортске 

организације.

Члан 19.
(1) Збирке исправа прописане овим правилником сма-

трају се исправама трајне вриједности.
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(2) Подаци уписани у спортски регистар уписују се у 

електронски вођен регистар, који се води као сигурносна 
копија.

Члан 20.
(1) Захтјеви из овог правилника подносе се Министар-

ству у једном примјерку.
(2) Обрасци се попуњавају електронски уз овјеру пот-

писом и печатом или читко штампаним словима.
(3) Подаци који су уписани у рубрике образаца морају 

бити истовјетни са одредбама статута, одлукама, односно 
закључцима органа спортске организације на коју се пода-
ци односе.

Члан 21.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о упису у регистар спортских организација и 
других организација у области спорта (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 98/09).

Члан 22.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 20.01/012-699/21
17. мајa 2021. године Министар,
Бањалука Соња Давидовић, с.р.

ПРИЛОГ 1.

РЕГИСТАРСКИ ЛИСТ

Ред-
ни 
бр.

Регистар-
ски број 
и датум 
уписа

Назив, 
сједиште 
и адреса

Подаци 
о осни-
вачу

Датум 
оснива-
ња

Спортска 
грана или 
грана 
спорта 

којој при-
пада

Име, презиме, 
датум и мјесто 
рођења, пребива-
лиште (улица и 
број) и функција 
лица овлашћеног 
за заступање и 
представљање

Циљеви 
удруживања и 
оснивања

Назив суда и 
број под којим 
је удружење 
уписано у суд-
ски регистар

Напо-
мена

Промје-
не упи-
саних 

података

ПРИЛОГ 2.

ШИФАРНИК

1. Јединствени класификациони знак Министарства породице, омладине и спорта 20

2.

Број општине у којој је сједиште спортског удружења
Бања Лука 01
Берковићи 02
Бијељина 03
Билећа 04
Брчко Дистрикт БиХ 05
Власеница 06
Вишеград 07
Вукосавље 08
Гацко 09
Градишка 10
Дервента 11
Добој 12
Зворник 13
Језеро 14
Калиновик 15
Кнежево 16
Козарска Дубица 17
Котор Варош 18
Крупа на Уни 19
Купрес 20
Лакташи 21
Лопаре 22
Љубиње 23
Милићи 24
Модрича 25
Мркоњић Град 26
Невесиње 27
Нови Град 28
Пале 29
Пелагићево 30
Петрово 31
Приједор 32
Прњавор 33
Рибник 34
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Рогатица 35
Рудо 36
Србац 37
Станари 38
Фоча 39
Соколац 40
Сребреница 41
Источна Илиџа 42
Костајница 43
Брод 44
Источни Дрвар 45
Братунац 46
Источни Мостар 47
Петровац – Дринић 48
Оштра Лука 49
Источни Стари град 50
Источно Ново Сарајево 51
Доњи Жабар 52
Теслић 53
Требиње 54
Трново 55
Угљевик 56
Хан Пијесак 57
Чајниче 58
Челинац 59
Шамац 60
Шековићи 61
Шипово 62
Осмаци 63

3.

Број облика организовања спортског удружења
спортска организација као удружење 01
спортски савез 02
градски/општински или регионални спортски савез 03
међународно спортско удружење 04
спортско привредно друштво 05
професионални спортиста / самостални предузетник 06

4.

Врста спортске гране којом се бави спортска организација 
атлетика 01
биатлон 02
бициклизам 03
боди-билдинг и фитнес 04
бокс 05
ваздухопловство 06
ватерполо 07
е-спорт 08
спорт лица са инвалидитетом 09
параолимпијски спортови 09.1
спортови специјалне олимпијаде 09.2
спортови за глува и наглува лица 09.3
спортови за слијепа и слабовида лица 09.4
спортска рекреација лица са инвалидитетом 09.5

кајак кану 10
карате 11
карате WKF 11.1
карате WKC 11.2
карате ЈКА шотокан 11.3
кјокушинкаи 11.4

кик-бокс 12
кошарка 13
куглање 14
кунг-фу – вушу 15
мотоциклизам 16
нанбудо 17
одбојка 18
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планинарство 19
спортски плес 20
пливање 21
подводне активности 22
рафтинг 23
самбо 24
спортска спелеологија 25
спортско пењање 26
спортски риболов 27
смучање 28
стрељаштво 29
стони тенис 30
теквондо 31
тенис 32
фудбал 33
џудо 34
џију-џица 35
шах 36
рукомет 37
аутомобилизам 38
гимнастика 39
спортска рекреација 40
аикидо 41
веслање 42
хокеј 43
коњички спорт 44
касачки спорт 44.1

стреличарство 45
бадминтон 46
боб 47
билијар 48
боћање 49
голф 50
дизање тегова 51
једрење 52
карлинг 53
клизање 54
мачевање 55
мисаоне игре 56
мотоциклизам 57
рагби 58
рагби 58.1
амерички фудбал 58.2
рагби лига 58.3

рвање 59
триатлон и модерни пентатлон 60
чирлидинг 61
универзитетски спорт 62
школски спорт 63
пикадо 64
флорбол 65

ПРИЛОГ 3.
Образац 1 – Захтјев за упис у спортски регистар

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС У СПОРТСКИ РЕГИСТАР
Подноси:

1. Назив, сједиште, адреса и број телефона

2. Подаци о правном и физичком лицу оснивачу
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3. Датум оснивања

4. Спортска грана или грана спорта

5. Име, презиме, датум и мјесто рођења, пребивалиште (улица и број) и функција лица овлашћеног за заступање 
и представљање

6. Циљеви удруживања и оснивања

7. Назив суда и број под којим је организација уписана у судски регистар

8. Попис оснивача (лица, спортска или друга удружења) спортског удружења
Редни 
број Име и презиме Датум рођења Мјесто рођења Адреса становања Својеручни потпис

1.
ИЛИ

Редни 
број Назив спортског удружења Датум оснивања и 

број оснивачког акта
Сједиште (локална 
заједница, адреса и 

број)
Потпис овлашћеног лица

1.

Прилог:
1. доказ о идентитету оснивача, фото-копијa личне карте или пасоша физичког лица, односно извод из регистра у коме је регистровано 
правно лице или фото-копија рјешења о упису у надлежни регистар,
2. оснивачки акт спортског удружења,
3. статут спортског удружења,
4. рјешење надлежног регистарског суда,
5. рјешење о испуњености услова за обављање спортских активности и дјелатности,
6. рјешење о испуњености посебних услова за спортске организације које врше обуку својих чланова у више спортских дисциплина,
7. овјерен потпис овлашћеног лица,
8. сагласност на назив спортског удружења у случајевима прописаним Законом о спорту Републике Српске,
9. списак органа управљања спортског удружења,
10. записник са сједнице скупштине,
11. план рада спортског удружења,
12. сагласност републичког спортског савеза за упис у спортски регистар.

Број:
Датум:        М. П.                     ___________________________________

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 4.
Образац 2 – Захтјев за упис спортског привредног друштва

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС СПОРТСКОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
Подноси:

1. Назив спортског привредног друштва (сједиште, адреса и број телефона)

2. Датум оснивања спортског привредног друштва

3. Лице овлашћено за заступање и представљање (име, презиме и адреса пребивалишта)

4. Циљеви оснивања спортског привредног друштва
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5. Спортска грана или грана спорта

6. Стручни кадар (број, звање, селекције са којима раде)

7. Назив суда и број под којим је спортско привредно друштво уписано у судски регистар

Прилог:
1. доказ о идентитету оснивача, фото-копија личне карте или пасоша физичког лица, односно извод из регистра у коме је регистровано 
правно лице или фото-копија рјешења о упису у надлежни регистар,
2. оснивачки акт спортског удружења,
3. статут спортског удружења,
4. рјешење надлежног регистарског суда,
5. рјешење о испуњености услова за обављање спортских активности и дјелатности,
6. овјерен потпис овлашћеног лица,
7. сагласност на назив спортског удружења у случајевима прописаним Законом о спорту Републике Српске,
8. списак органа управљања спортског удружења,
9. записник са сједнице скупштине.

Број:
Датум:        М. П.   ___________________________________

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 5.
Образац 3 – Захтјев за упис самосталног професионалног спортисте

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС САМОСТАЛНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ СПОРТИСТЕ
Подноси:

1. Фирма самосталног предузетника: име, име оца, презиме, звање, пребивалиште и број тел.

2. Пословно сједиште, односно пребивалиште

3. Циљеви обављања спортске активности и спортске дјелатности и начин организовања

4. Врста спортске активности или спортске дјелатности, односно послови које обавља

5. Стручни кадар 

6. Подручје дјеловања

Прилог:
1. рјешење регистрационог органа јединице локалне самоуправе на чијој територији се налази пребивалиште спортисте,
2. потврда надлежног спортског савеза о професионалном статусу и ангажману спортисте.

Број:
Датум:

____________________________________
(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 6.
Образац 4 – Захтјев за упис међународне спортске организације

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС МЕЂУНАРОДНЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Подноси:

1. Назив међународне спортске организације, њихових представништава и других организационих облика

2. Сједиште међународне спортске организације у Републици Српској (адреса и број телефона)

3. Домицилна земља међународне спортске организације (сједиште, адреса и број телефона)

4. Дјелатност за коју је међународна спортска организација регистрована у домицилном сједишту

5. Лице овлашћено за заступање међународне спортске организације (име, презиме и својство)

Прилог:
1. рјешење о упису међународне спортске организације у регистар у домицилној држави,
2. одлука о оснивању или отварању канцеларије представништва или другог организационог облика у Републици Српској из које је 
видљиво за коју дјелатност је регистровано,
3. име и адреса лица овлашћеног за заступање међународне спортске организације у Републици Српској,
4. копија исправе о идентитету лица овлашћеног за заступање и представљање,
5. сједиште канцеларије у Републици Српској,
6. овјерен превод статута на службеном језику Републике Српске.

Број:
Датум:       М. П.    ___________________________________

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 7.
Образац 5 – Захтјев за упис припајања у спортски регистар

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС ПРИПАЈАЊА, СПАЈАЊА, ПОДЈЕЛЕ ИЛИ ОДВАЈАЊА У СПОРТСКИ РЕГИСТАР
Подноси:

1. Назив, сједиште, адреса и број телефона подносиоца Захтјева

2. Датум уговора о припајању, спајању, подјели или одвајању

3. Име и презиме лица овлашћеног за заступање и представљање

4. Датум одржавања скупштина спортских удружења о припајању, спајању, подјели или одвајању 

4. Назив суда и број рјешења под којим су извршене статусне промјене

Прилог:
1. одлуке скупштина спортских удружења,
2. уговор о припајању, спајању, подјели или одвајању,
3. рјешење о упису у спортски регистар,
4. оглас о намјери припајања или спајања објављен у средствима јавног информисања који излази на територији Републике Српске,
5. сагласност надлежног републичког спортског савеза,
6. нови или измијењени статут,
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7. рјешење надлежног суда о упису припајања, спајања, подјели или одвајања,
8. одлука скупштине о давању овлашћења за заступање и представљање (име и презиме, година и мјестo рођења, адреса пребивалишта).

Број:
Датум:        М. П.   ___________________________________

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 8.
Образац 6 – Захтјев за упис промјена у спортски регистар

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

ЗАХТЈЕВ ЗА УПИС ПРОМЈЕНА У СПОРТСКИ РЕГИСТАР
Подноси:

1. Назив спортског удружења (сједиште, адреса и број телефона) Број уписа у Регистар 
Министарства

2. Датум доношења одлуке о промјенама у спортском удружењу 

3. Врсте промјена

Прилог:
1. записник о раду скупштине,
2. одлуке о промјенама,
3. нови или измијењени статут,
4. рјешење надлежног суда о упису промјена,
5. одлука скупштине о давању овлашћења за заступање и представљање (име и презиме, година и мјестo рођења, адреса пребивалишта).

Број:
Датум:       М. П.    ___________________________________

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)

ПРИЛОГ 9.
Образац 7 – Захтјев за пререгистрацију у складу са Законом о спорту Републике Српске

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦЕ, ОМЛАДИНЕ И СПОРТА

ЗАХТЈЕВ ЗА ПРЕРЕГИСТРАЦИЈУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О СПОРТУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Подноси:

1. Назив спортске организације (сједиште, адреса и број телефона)

2. Датум одржавања скупштине

3. Лице овлашћено за заступање и представљање (име, презиме, адреса пребивалишта)

4. Врста пререгистрације

Прилог:
1. записник о раду скупштине,
2. измјене и допуне статута, односно нови статут,
3. одлука о усклађивању аката,
4. одлука скупштине о давању овлашћења за заступање и представљање (име и презиме, година и мјестo рођења, адреса пребивалишта),
5. сагласност републичког спортског савеза за упис у спортски регистар,
6. рјешење о упису усклађивања у судски регистар.

Број:
Датум:       М. П.                    ___________________________________

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)
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ПРИЛОГ 10.
Образац 8 – Захтјев за брисање спортске организације из спортског регистра

РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ПОРОДИЦE, ОМЛАДИНE И СПОРТA

ЗАХТЈЕВ ЗА БРИСАЊЕ СПОРТСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ИЗ СПОРТСКОГ РЕГИСТРА
Подноси:

1. Назив, сједиште, адреса и број телефона

2. Датум одржавања скупштине

3. Назив регистрационог органа и датум доношења рјешења о брисању спортске организације из регистра

Прилог:
1. записник о раду скупштине,
2. одлука о престанку рада,
3. рјешење регистрационог органа о брисању спортске организације.

Број:
Датум:       М. П.    ___________________________________

(Име, презиме и потпис овлашћеног лица)

1059
Hа 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 ТЕХНИЧКО-КОЛСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ (251)

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Предмет Правилника
Члан 1.

Овим правилником прописују се основне техничке 
одредбе о колима, надзору над колима у експлоатацији, 
безбједности, одржавању и развоју кола која саобраћају на 
пругама Републике Српске.

Циљ Правилника
Члан 2.

(1) На кола у међународном жељезничком саобраћају, 
поред одредаба овог правилника, примјењују се одредбе 
Универзалних (јединствених) техничких прописа (у даљем 
тексту: UTP), Општег уговора о коришћењу теретних кола 
у међународном саобраћају (у даљем тексту: AVV), Кон-
венције о међународном жељезничком превозу (у даљем 
тексту: COTIF), Споразума о размјени и коришћењу пут-
ничких кола у међународном саобраћају (у даљем тексту: 
RIC) и важеће објаве UIC.

(2) За безбједност, одржавање, развој и надзор над ко-
лима одговорне су, у оквиру својих права, дужности и одго-
ворности, Жељезнице Републике Српске (у даљем тексту: 
ЖРС) и имаоци кола и оператери (у даљем тексту: власни-
ци).

(3) У случајевима за које овај правилник и други про-
писи не садрже одговарајуће одредбе поступа се у смислу 
овог правилника, а у складу са интересима жељезнице и 
безбједношћу саобраћаја.

(4) Циљ овог правилника је утврђивање техничких, тех-
нолошких и организационих услова за рационалну органи-

зацију и обављање техничко-колске дјелатности (у даљем 
тексту: ТКД) у:

1) станицама,
2) прегледним станицама,
3) радионицама,
4) стручним службама ЖРС.
(5) ТКД обавља се у складу са начелима:
1) безбједности и уредности саобраћаја,
2) функционалне локације објеката и опреме,
3) савремене техничке и технолошке опремљености,
4) планског одржавања кола,
5) техничко-технолошког јединства ЖРС,
6) јединствене евиденције, планирања и контроле.

Дјелокруг рада ТКД
Члан 3.

(1) ТДК је једна од дјелатности на ЖРС чији су послови 
и радни задаци одређени техничком подјелом рада у оквиру 
јединственог процеса превоза жељезницом.

(2) Послови и радни задаци ТКД проистичу и одређени 
су техничким фактором кола као једним од основних транс-
портних капацитета жељезнице.

(3) Послови и радни задаци ТКД обухватају све радње и 
поступке потребне за безбједан, удобан и економичан пре-
воз жељезницом, условљен техничким карактеристикама и 
техничким стањем кола.

(4) Дјелокруг рада ТКД обухвата сљедеће послове:
1) учествовање у изради техничких услова за развој, 

израду, испоруку, модификацију и реконструкцију кола и 
њихових дијелова,

2) учествовање у овјери техничке и технолошке доку-
ментације за кола и њихове дијелове,

3) учествовање у изради техничких услова и програма 
прототипских и типских испитивања кола и њихових дије-
лова,

4) учествовање у контроли квалитета материјала код 
израде, оправке, реконструкције, модификације и санације 
кола,

5) учествовање у прототипским и типским испитивањи-
ма кола и њихових дијелова,
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6) одређивање и додјела ознака и бројева колима,
7) пријем и пуштање кола у саобраћај по обављеном 

техничком прегледу,
8) надзор над техничком исправношћу кола,
9) контрола безбједности и исправности кола и њиховог 

товара у саобраћају,
10) израда јединствених техничких услова за контролу 

техничког стања кола у саобраћају,
11) одређивање поступка са неисправним колима,
12) одржавање кола,
13) израда јединствених техничких услова за одржа-

вање кола,
14) контрола квалитета одржавања кола,
15) учествовање у утврђивању техничких услова за 

уврштавање кола у колски парк ЖРС,
16) уврштавање приватних кола која су снабдјевена 

техничком дозволом у парк ЖРС,
17) техничка примопредаја кола у закуп и пријем из за-

купа,
18) техничко-економска оцјена кола за расходовање и 

вођење поступка расходовања,
19) праћење и анализа техничког стања, техничких не-

исправности и узрока неисправности и предузимање мјера 
за побољшање стања,

20) вођење техничке евиденције и техничке документа-
ције о колима,

21) обезбјеђење потребних објеката, постројења и 
уређаја који служе за обављање ТКД и руковање њима,

22) материјално-техничко обезбјеђење реда вожње,
23) учествовање у изради техничких услова, стандарда, 

прописа и упутстава који се односе на кола и њихове дијелове,
24) рјешавање проблема из области развоја, експлоата-

ције и одржавања кола,
25) сарадња са другим дјелатностима и учешће у изра-

ди дијела прописа других дјелатности који се односе или 
проистичу из техничких карактеристика кола у вези са ко-
ришћењем и поступком са колима,

26) сарадња са другим жељезницама на доношењу 
одредаба из домена ТКД,

27) обезбјеђење техничко-технолошког јединства ЖРС,
28) контрола рада ТКД,
29) обучавање и оспособљавање кадрова за обављање 

службе ТКД.

Састав ТКД
Члан 4.

(1) ТКД обухвата:
1) дјелатност стручних служби,
2) дјелатност одржавања,
3) извршну ТКД.
(2) Стручне службе учествују у пословима везаним за:
1) развој,
2) стандардизацију,
3) експлоатацију,
4) одржавање кола.
(3) Дјелатност одржавања одвија се у колским и ре-

монтним радионицама:
1) у колским радионицама обављају се:
1. контролни прегледи,
2. ванредне оправке са откачивањем;
2) у ремонтним радионицама обављају се:
1. контролни прегледи,
2. ванредне оправке са откачивањем,
3. редовне оправке.

(4) Извршна ТКД одговорна је за техничку исправност, 
безбједност и удобност кола у експлоатацији, а обавља се у 
станицама и обухвата:

1) преглед кола у оквиру техничких прегледних служби,
2) ванредне оправке кола без откачивања,
3) предгријавање путничких кола и возова,
4) његу кола.

Идентификациони број службених мјеста ТКД
Члан 5.

(1) ЖРС одређују припадајући број за прегледне ста-
нице и радионице за одржавање и дужне су да организују 
провјеру оспособљености радионице и прегледне станице 
за обављање одговарајуће дјелатности.

(2) Списак прегледних станица и радионица оспосо-
бљених за одређене дјелатности објављује се у прописима 
и интерним актима ЖРС.

(3) Након извршених радова на одржавању, на колима 
се уписују идентификациони број радионице или преглед-
не станице и датум оправке.

(4) Локацију и капацитет објекта, постројења, уређаја 
и опреме ТКД одређују ЖРС за своје подручје, тако да се 
омогући:

1) безбједност, удобност и уредност саобраћаја,
2) довољан број кола за извршење реда вожње,
3) економично одржавање кола.
(5) Објекти, постројења, уређаји и опрема ТКД морају 

испуњавати услове који се тичу заштите на раду, хигијен-
ске заштите, противпожарне заштите и других прописа 
који уређују ову област.

Обезбјеђење техничко-технолошког јединства ТКД
Члан 6.

(1) Технолошко јединство ТКД представља јединствени 
технички систем, који се заснива на типизацији, унифика-
цији и стандардизацији капацитета техничке колске дјелат-
ности и јединствени систем обављања жељезничког сао-
браћаја, који обезбјеђују уредан и безбједан превоз путника 
и робе на жељезницама Републике Српске.

(2) Техничке и организационе одредбе о надзору, ек-
сплоатацији, безбједности, развоју и одржавању кола утвр-
ђују се на бази техничко-технолошког јединства, у складу 
са овим правилником и другим важећим прописима.

(3) Развијање јединственог система ТКД заснива се на:
1) принципима типизације, унификације и стандардиза-

ције у жељезничком саобраћају,
2) међународним и домаћим техничким прописима,
3) заједничким плановима и програмима развоја.
(4) За кола, резервне дијелове и капацитете за одржа-

вање ЖРС и надлежни орган утврђују:
1) техничку документацију,
2) техничке услове израде, прототипског и серијског 

испитивања, као и техничке услове колаудације,
3) програм развоја техничке конструкције основних 

транспортних капацитета, опреме и унификације дијелова 
и склопова,

4) техничке прописе за експлоатацију и одржавање,
5) техничке услове за развој, реконструкцију, модифи-

кацију и санацију,
6) техничке услове контроле у новоградњи и одржа-

вању,
7) програм материјално-техничког обезбјеђења реда 

вожње,
8) рјешења из области експлоатација и одржавања,
9) рјешења у вези са дјелатношћу тијела, односно аген-

ција и организација ERA, OTIF, СOTIF, UIC/ERRI и др.,
10) рјешења у вези са проблематиком експлоатације и 

одржавања у унутрашњем и међународном саобраћају,
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11) контролу квалитета одржавања.

Комисије и радне групе ТКД
Члан 7.

(1) Ради стручног разматрања, проучавања и праћења 
појединих питања, односно припреме материјала из домена 
ТКД, формирају се сталне или повремене комисије и радне 
групе.

(2) Комисије и радне групе могу се формирати на нивоу 
ЖРС.

(3) Конкретни послови, задаци и рокови појединих ко-
мисија утврђују се одлуком о формирању односне комиси-
је.

(4) Комисије могу, према потреби, формирати радне 
групе, које се састоје од мањег броја стручњака, а форми-
рају се ради обављања одређених задатака из дјелокруга 
рада комисије.

(5) Приликом формирања комисије на нивоу ЖРС води 
се рачуна о равномјерној заступљености стручњака из поје-
диних стручних служби.

(6) Комисије на нивоу ЖРС дају Надзорном одбору 
ЖРС приједлоге за рјешења из области стандардизације, 
развоја, експлоатације и одржавања кола, у складу са чла-
ном 6. овог правилника.

(7) Предсједник и секретар сталне комисије одређују се 
на период од четири године.

(8) Сједницом комисије руководи предсједник, а у слу-
чају његове спријечености секретар.

(9) На сједницама комисије обавезно је да присуствује 
2/3 чланова комисије, а члан комисије који је спријечен да 
присуствује састанку комисије и који је благовремено до-
ставио своје мишљење о тачкама дневног реда може се ра-
чунати као присутан ако се на тај начин постиже број од 2/3 
чланова комисије.

Опште одредбе о колима
Члан 8.

(1) Према својој намјени, конструкцији и опреми у упо-
треби на ЖРС, кола се дијеле на:

1) путничка,
2) теретна,
3) кола за нарочите и жељезничке сврхе.
(2) Под путничким и теретним колима подразумијевају 

се кола која су власништво ЖРС и кола корисника превоза 
(приватна кола) која су ЖРС уврстиле у колски парк, као и 
страна кола која саобраћају на пругама ЖРС.

(3) Сва кола која су уврштена у колски парк ЖРС обаве-
зно испуњавају услове важећих прописа који се односе на 
безбједност, уредност, економичност, типизацију, унифика-
цију и стандардизацију кола.

(4) Путничка и теретна кола за међународни саобраћај, 
поред услова из става 3. овог члана, дужна су да испуњавају 
и услове прописане у RIC, UTP, TSI, обавезујућим објавама 
UIC-а и AVV, који се односе на конструкцију, одржавање и 
опрему кола.

(5) Инвентар кола сачињавају сви они покретни пред-
мети који представљају сталну опрему кола, а у свим пут-
ничким и неким специјалним теретним колима или колима 
за нарочите сврхе поставља се списак инвентара кола.

(6) Под товарним прибором подразумијевају се одређе-
на средства која служе за причвршћивање, смјештај и за-
штиту ствари при превозу.

(7) Товарни прибор сачињавају:
1) контејнери,
2) палете,
3) остали товарни прибор.
(8) Покретни колски дијелови теретних кола су они 

дијелови кола који нису стално причвршћени за кола и који 
се приликом употребе кола, по потреби, могу скинути и 
вратити на своја мјеста.

(9) Покретни колски дијелови обиљежавају се по 
одредбама АVV-а, Прилог 11, гдје су прописане детаљније 
одредбе о покретним колским дијеловима.

(10) Инвентар и покретни дијелови кола не смију се од-
вајати од својих кола.

(11) Одредбе овог члана односе се и на кола корисника 
превоза која се уврштавају у колски парк ЖРС.

(12) Одредбе о употреби путничких и теретних кола и 
товарног прибора налазе се у Упутству 90, Споразуму RIC, 
AVV и прописима за товарење.

Техничкo-колска евиденција
Члан 9.
(1) У Упутству 254 прописани су врста и обим података 

који се прикупљају и обрађују у вези са:
1) колским парком на мрежи ЖРС,
2) техничком исправношћу колског парка,
3) извршеним радовима и одржавањем колског парка.
(2) Подаци од заједничког интереса за ЖРС прикупљају 

се, сређују и обрађују ради заједничког разматрања, анали-
зирања и предузимања одговарајућих мјера за што боље и 
економичније пословање ЖРС.

(3) ЖРС су обавезне да воде техничко-колску евиден-
цију (у даљем тексту: ТК евиденција) о свим колима уврш-
теним у колски парк ЖРС.

ГЛАВА II

УВРШТАВАЊЕ КОЛА У САОБРАЋАЈ

Техничка документација
Члан 10.

(1) Техничка документација кола, уређаја и склопова на 
колима обухвата:

1) технички опис са диспозиционим цртежом,
2) основне техничке и експлоатационе карактеристике,
3) конструктивне цртеже са детаљима (материјали, ди-

мензије, обрада, толеранције, називне електричне величине 
и др.),

4) прорачуне важнијих дијелова (носеће конструкције, 
осовина, кочница, габарита, пролаза кроз кривину, пада на-
пона, енергетског биланса и др.),

5) технолошке поступке важнијих фаза производње 
(технологију заваривања, технологију антикорозивне за-
штите и др.),

6) програм типских испитивања компонената и возила у 
цјелини (код прототипске документације),

7) програм серијских испитивања и пријема дијелова и 
возила (мјерне листе, поступци контроле и испитивања и др.),

8) упутство за руковање,
9) упутство за текуће одржавање и редовне оправке,
10) каталог резервних дијелова.
(2) У сарадњи са ЖРС техничку документацију овјера-

ва орган који даје техничку дозволу.
(3) Овјера техничке документације врши се ради 

утврђивања да ли је документација израђена према технич-
ком опису и да ли су примијењени технички и други пропи-
си, интерни жељезнички стандарди, обавезни међународни 
стандарди и прописи који се односе на жељезничка возила, 
као и провјерена техничка рјешења и др.

(4) Прототипска документација може се доставити на 
овјеру овлашћеном органу по групама, а документација за 
серију доставља се једновремено за цијела кола. У сарадњи 
са ЖРС, овлашћени орган дужан је да у року од 30 дана до-
стави произвођачу примједбе на достављену документацију.

(5) Документација се овјерава послије отклоњених при-
мједаба.

(6) Број примјерака техничке документације из става 1. 
овог члана, коју са атестима и извјештајима о испитивању 
кола произвођач треба да преда купцу, наводи се у уговору.
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(7) ЖРС су дужне да обезбиједе техничку документа-

цију за особље које ради на одржавању и прегледу кола, 
као и упутство за руковање које је намијењено возопратном 
особљу.

(8) ЖРС су дужне да за новоразвијена кола и дијелове 
благовремено допуне Упутство 253.

Обиљежавање кола
Члан 11.

(1) Свака кола која су уврштена у колски парк ЖРС 
морају носити ознаке, натписе и бројеве према прописима 
ЖРС, RIC, AVV, COTIF, Додатак Ц (RID), стандардима и 
Упутством о употреби кола и товарног прибора (Упутство 
90 и прилози V и VI).

(2) Ознаке и натписи за нова и реконструисана кола са-
ставни су дио техничке документације, коју овјерава орган 
за техничку дозволу и ЖРС.

(3) На основу овјерене техничке документације и испоста-
вљеног обрасца ТК-3 од стране произвођача или радионице, 
ЖРС одређују словне и бројчане ознаке, као и бројеве кола.

(4) Кола имаоца жељезнице и оператера уврштавају се у 
парк ЖРС према посебним правилима (Упутство 90).

Испитивање прототипа
Члан 12.

(1) Прототип кола и прототипни дијелови за кола оба-
везно се испитују како би се утврдило да задовољавају 
важеће стандарде, прописе и техничке услове за израду и 
испоруку.

(2) Детаљније одредбе о испитивању прототипа и про-
тотипних дијелова, те предаји саобраћају прототипа кола 
налазе се у Правилнику 201.

Технички преглед и пријем кола
Члан 13.

(1) Новоизграђена и реконструисана кола могу се увр-
стити у саобраћај на пругама ЖРС ако:

1) су надлежни орган и ЖРС овјерили техничку доку-
ментацију кола из члана 10. овог правилника,

2)  је комисија надлежног органа извршила технички 
преглед и пријем кола у мјесту и на пробној вожњи.

(2) Комисија за технички преглед и пријем кола треба 
да утврди да су кола урађена према овјереној техничкој до-
кументацији, а у складу са важећим стандардима и пропи-
сима. Кола која се примају треба да одговарају усвојеном 
прототипу и на њима морају бити отклоњени сви недоста-
ци који су се јавили код прототипа.

(3) Кола која су при испитивању у мјесту дала задо-
вољавајуће резултате могу се пустити у пробну вожњу са 
писменом дозволом коју издаје комисија за пријем.

(4) Када се уочени недостаци на пробној вожњи откло-
не (колаудација), комисија за пријем попуњава записник 
о пријему нових и оправљених кола (ТК-2) и дозволу за 
пуштање кола у јавни жељезнички саобраћај (ТК-4), од-
носно доставља извјештај о извршеном техничком пре-
гледу органу управе који је овлашћен да издаје рјешење о 
предаји кола у саобраћај.

(5) Одредбе овог члана односе се и на кола која се увозе, 
у складу са Законом о жељезницама Републике Српске (у 
даљем тексту: Закон).

Експлоатационо праћење техничке исправности кола
Члан 14.

(1) Прототип, новоизграђена кола и њихови саставни 
дијелови испитују се у експлоатацији најмање једну годину.

(2) Уређаји за гријање и климатизацију кола испитују се 
најмање двије сезоне гријања и климатизације.

(3) У периоду од једне године произвођач, ЖРС и вла-
сник кола детаљно прате рад:

1) прототипа,
2) новоизграђених кола из усвојене серијске производње,

3) уређаја и склопова на колима.
(4) Експлоатационо праћење кола и уређаја на колима 

током периода експлоатационог испитивања, а касније и 
током цијелог радног вијека кола, треба да утврди:

1) недостатке на колима које треба отклонити,
2) стање истрошености дијелова,
3) погонску сигурност кола и дијелова,
4) поузданост кола у цјелини и појединих дијелова,
5) функционалну подобност дијелова на колима,
6) приступачност, могућност за монтажу и демонтажу 

дијелова,
7) подобност за одржавање,
8) нормативе резервних дијелова,
9) потребан алат и опрему за одржавање кола и поједи-

них дијелова.
(5) Након завршетка експлоатационог испитивања но-

вих кола, ЖРС, у чији су инвентарски парк кола уврштена, 
састављају извјештај о експлоатационом испитивању кола, 
који достављају произвођачу.

(6) Недостатак који неће знатно смањити употребљи-
вост кола или недостатак који представља одступање од 
утврђених стандарда или техничких услова, који нема већи 
утицај на употребу или рад кола, сматра се мањом маном.

(7) Недостатак који не утиче на имобилизацију кола, а 
уочи се код најмање 15% испоручених кола исте серије или 
дијелова на колима, и то било у коначном виду, било у си-
гурно утврђеним зачецима, сматра се већом маном.

(8) Недостатак који утиче да проценат имобилизације 
кола исте серије буде већи за 0,5% сматра се масовним не-
достатком (критичном маном).

(9) Уочени масовни недостаци и веће мане морају се 
отклонити да се не би јављали у претходно наведеним раз-
мјерама.

(10) Приликом анализе експлоатационог рада кола тре-
ба утврдити да ли су настале неисправности посљедица 
неквалитетног руковања и одржавања или су у питању кон-
структивни недостаци, неквалитетан материјал и дијелови 
кола.

(11) На крају експлоатационог испитивања, а прије 
истека гарантног рока, поручилац и испоручилац обављају 
детаљан преглед кола и склопова и уређаја на колима.

(12) Преглед из става 11. овог члана обавља се у оквиру 
коначног пријема (суперколаудације) кола или појединих 
уређаја, а сви недостаци уочени на суперколаудацији мо-
рају се отклонити.

(13) У случају уградње нових уређаја у кола која су била 
у експлоатацији, поступак овјере документације пријема и 
експлоатационог праћења идентичан је поступку са коли-
ма.

ГЛАВА III

ДЈЕЛАТНОСТ ОДРЖАВАЊА КОЛА

Одржавање кола
Члан 15.

(1) Одржавање кола обухвата дјелатност која се обавља 
с циљем да се смањи вјероватноћа појаве неисправности, 
односно ако до неисправности дође, да се кола доведу у 
исправно стање у што краћем периоду.

(2) Одржавање кола обавља се обавезном примјеном 
технологије и врсте материјала према врсти недостатака, 
уз придржавање важеће техничке документације овјерене 
од ЖРС и одговарајућих прописа и стандарда.

(3) Одржавање кола може бити:
1) редовно, које се периодично понавља и унапријед 

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

недостатака и истрошења.
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(4) Детаљније одредбе о одржавању кола прописане су 
Правилником 241 и другим прописима који регулишу ову 
област.

Контролни преглед кола
Члан 16.

(1) Путничка и специјална теретна кола у оквиру редо-
вног одржавања морају се подвргнути контролним прегле-
дима, чији су рокови и обим радова прецизирани Правил-
ником 241, Упутством 240 и Упутством 245.

(2) Приликом контролних прегледа морају се отклони-
ти сви недостаци на колима тако да кола буду доведена у 
потпуно исправно стање за безбједну и поуздану употребу 
у саобраћају.

Преглед кола послије оштећења и ванредног догађаја
Члан 17.

(1) Сва кола на којима је учињено и утврђено оштећење 
морају бити посебно прегледана, а циљ овог прегледа је да 
се утврди:

1) узрок оштећења,
2) обим оштећења,
3) висина трошкова проузрокованих оштећења,
4) одговорност за оштећење.
(2) Обим оштећења кола у станицама гдје постоји пре-

гледач кола утврђује прегледач.
(3) Оштећење кола у станицама гдје нема прегледа-

ча кола утврђује се у складу са одредбама Правилника 2, 
Упутства 90 и Упутства 253.

(4) За утврђивање оштећења кола приликом ванредног 
догађаја надлежна је комисија која врши исљеђење, у скла-
ду са Правилником 19, Упутством 79, Упутством 253, AVV 
и другим важећим општим актима.

(5) Процјена колске штете обавља се на основу ва-
жећих цијена. Овако испостављена процјена колске штете 
је оријентациона, а коначна висина штете утврђује се на 
основу рачуна за извршену поправку.

(6) Ради убрзавања рада око процјене оштећења, у пут-
ничким колима истакнути су списак и цјеновник инвентар-
ских предмета.

(7) Поступак за процјену колске штете одређен је у 
Упутству 253 и Упутству 254.

(8) За оштећење страних кола важе прописи Споразума 
RIC и AVV.

(9) Зависно од величине оштећења трчећег строја, коч-
ног система и посуда оштећених кола, приликом ванредног 
догађаја, орган ТКД и власник кола одређују да ли је по-
требно извршити пробну вожњу прије уврштавања кола у 
саобраћај.

Поступак са неисправним колима
Члан 18.

(1) Кола одређена за редовну оправку, реконструкцију 
или расходовање упућују се у радионицу ЖРС олистана 
листицама ТК-34 и са пропратницом Кол-13 у складу са 
Упутством 90.

(2) Кола за текућу оправку по правилу упућују су у од-
говарајућу најближу радионицу.

(3) Путничка кола код којих је истекао контролни пре-
глед или редовна оправка, као и неисправна кола, упућују 
се у оправку ако је радионица удаљена од мјеста искључе-
ња, ван службе путничким или директним теретним возом, 
у случају да не угрожавају безбједност саобраћаја.

(4) Путничка и товарена теретна кола у возу могу се 
олистати и упутити посједнута (товарена) у саставу воза у 
крајњу станицу ради мање оправке уколико недостаци на 
њима не угрожавају безбједност саобраћаја и погонску си-
гурност кола.

(5) Поступак упућивања кола за дезинфекцију, дезин-
секцију и дератизацију налази се у Упутству 90, Упутству 
253, AVV и RIC.

Ванредне оправке кола
Члан 19.

(1) Ванредне (текуће) оправке обављају се на поједи-
ним дијеловима, склоповима и уређајима кола ради откла-
њања кварова насталих у експлоатацији.

(2) Ванредне оправке дијеле се на:
1) оправке кола у возу (без откачивања),
2) оправке кола која се морају откачити из воза и упути-

ти у радионицу (са откачивањем).
(3) С циљем што рационалнијег одржавања и експлоа-

тације кола, треба настојати да се текуће оправке обављају 
без искључивања кола из саобраћаја.

(4) Приликом обављања ванредних оправки посебна 
пажња треба да се обрати на то да дозвољене крајње мјере 
истрошености дијелова кола не прекорачују толеранције 
истрошења одређене у UIC прописима, важећим стандар-
дима, другим прописима и да склопови и уређаји на колима 
исправно функционишу.

Редовне оправке кола
Члан 20.

(1) Редовне (инвестиционе) оправке кола планирају се и 
периодично понављају.

(2) Под редовним оправкама кола подразумијевају се 
прегледи, контроле и оправке свих или ограниченог броја 
дијелова, склопова и уређаја с циљем довођења кола у 
прописано техничко стање за дотичну врсту оправке, а 
према дефинисаном обиму радова за сваку врсту редовне 
оправке.

(3) Послије извршене редовне оправке, кола треба да 
буду способна за поуздану експлоатацију до сљедеће ре-
довне оправке.

(4) Рокови редовног одржавања наведени су у Правил-
нику 241.

(5) O продужењу рока редовне оправке одлучује надле-
жни орган ЖРС на основу комисијски утврђеног безбјед-
ног и поузданог техничког стања кола.

(6) Код продужења рока редовне оправке кола са обрт-
ним постољима потребно је подићи кола код прегледа 
конструкције и дијелова обртних постоља и извршити ул-
тразвучно испитивање осовина.

Пробне вожње
Члан 21.

(1) Пробна вожња кола обавља се ради испитивања кола 
у току вожње, без оптерећења, на отвореној прузи, под тач-
но утврђеним условима с циљем утврђивања њихове спо-
собности за обављање безбједног и уредног саобраћаја.

(2) Пробна вожња обавља се:
1) код новоградње путничких и теретних кола,
2) послије редовних оправки путничких кола,
3) код путничких кола послије ванредних оправки већег 

обима на склоповима и уређајима битним за безбједност 
саобраћаја,

4) послије замјене једног осовинског склопа са клизним 
лежиштима код путничких кола,

5) на посебан захтјев наручиоца оправке теретних и 
путничких кола,

6) на приједлог комисије, а послије ванредног догађаја.
(3) Кола која су при прегледу у мјесту дала задовоља-

вајуће резултате могу се пустити у пробну вожњу.
(4) Пробна вожња обавља се при највећој прописаној 

брзини кола уколико то стање пруге дозвољава, у оба смје-
ра, а најмање 50 km у једном смјеру.

(5) Пробна вожња за испитивање рада алтернатора 
путничких кола може се обављати и у једном смјеру на од-
стојању од најмање 100 km.

(6) Пробна вожња прототипа кола треба да се обави при 
10% већој брзини од декларисане.
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(7) За вријеме пробне вожње и послије обављене проб-

не вожње врши се контрола функционисања појединих 
дијелова уређаја, склопова и кола у цјелини, а недостаци 
утврђени приликом пробне вожње морају се отклонити.

(8) Детаљније одредбе о пробним вожњама прописане 
су Правилником 241 и Упутством 266.

Санација кола
Члан 22.

(1) Санација кола и дијелова обавља се измјенама и по-
бољшањем конструктивних елемената и неодговарајућих 
материјала којима се отклањају масовни недостаци који 
утичу да проценат имобилизације кола исте серије буде 
већи за 1%.

(2) ЖРС су дужне да у редовним оправкама санирају 
уочене недостатке на колима.

Резервни дијелови и материјал
Члан 23.

(1) Резервни дијелови и материјал кола морају да одго-
варају, према својим конструктивним и техничким карак-
теристикама, важећим стандардима (JUS, BAS, објавама 
UIC, другим важећим прописима), те техничким условима 
за израду и испоруку који су овјерени од надлежног органа.

(2) Дијелови и материјал који утичу на безбједност и 
функционалност рада кола могу се уграђивати на колима 
само ако је документација овјерена од стране ЖРС. Доку-
ментација може бити овјерена у склопу са комплетном до-
кументацијом кола на којима се уграђује дио или независно 
од документације кола.

(3) Изгубљени колски дијелови који се пронађу на пру-
зи треба да се отпреме најближој колској радионици.

(4) Резервни дијелови морају бити једнозначно шифри-
рани у оквиру Именика материјалних средстава на ЖРС.

(5) Резервни дијелови и материјал треба да буду смјеш-
тени у магацинима и заштићени од пропадања.

(6) Организационе јединице ТКД треба да одреде мак-
сималне и минималне нивое залиха у магацинима да би се 
омогућило континуирано одржавање кола. Ови нивои за-
лиха и годишњи планови набавке дијелова одређују се на 
основу:

1) норматива утрошака и техничких карактеристика,
2) програма модификације и одржавања резервних 

дијелова и кола,
3) средњег времена лежања дијелова у магацину,
4) услова набавке и испоруке дијелова и материјала.
(7) ЖРС су дужне да изврше пријем дијелова од испо-

ручиоца да би се утврдило да ли резервни дијелови и мате-
ријал одговарају у квалитативном и квантитативном погле-
ду постављеним захтјевима, важећим прописима, стандар-
дима и техничкој документацији.

Контролно-пријемни органи ЖРС
Члан 24.

(1) ЖРС организују рад контролно-пријемних органа (у 
даљем тексту: КПО) за возна средства на својој територији, 
а њихов рад заснива се на важећим прописима и упутстви-
ма.

(2) Контрола и пријем кола организују се код:
1) новоградње кола,
2) одржавања кола,
3) израде, регенерације и испоруке резервних дијелова 

и материјала.
(3) Контролу и пријем кола ЖРС могу уступити прав-

ним лицима која су специјализована и овлашћена за врше-
ње послова из става 2. овог члана.

(4) Приликом одржавања, реконструкције и новоградње 
кола, резервних дијелова и материјала КПО обавља посло-
ве везане за:

1) примопредају кола,

2) међуфазну и фазну контролу поправке или производ-
ње кола,

3) контролу технолошког поступка израде, поправке 
кола и дијелова,

4) контролу и овјеру техничких и финансијских доку-
мената и евиденције везане за израду, реконструкцију и по-
правку кола и дијелова,

5) мјесечно извјештавање наручиоца радова о текућој 
проблематици са његовим колима,

6) пријем кола,
7) пробну вожњу кола,
8) колаудацију,
9) преглед документације,
10) рјешавање техничких питања у гарантном року,
11) суперколаудацију.
(5) КПО одговара за свој рад ЖРС, а власник кола у 

чијем су инвентарском парку кола има право увида у рад 
КПО за своја кола, а може, по потреби, уз КПО ЖРС да 
упути и свог представника на територију друге жељезничке 
управе ради својих кола и послова предвиђених ставом 4. 
овог члана.

(6) ЖРС су дужне да издају рјешење о раду својих стал-
них, привремених и повремених КПО.

Гаранција квалитета израде и одржавања кола
Члан 25.

(1) Извршилац оправке и новоградње кола обавезан је 
да, у прописаном гарантном року, о свом трошку отклони 
све кварове настале на колима, уређају, склопу или дијелу 
који су у гаранцији, под условом да је руковање и одржа-
вање кола у експлоатацији било правилно и вршено по ва-
жећим прописима и упутствима и да квар није посљедица 
насилног оштећења.

(2) Гаранција се односи и на оштећења на колима која 
су настала као посљедица квара на неком уређају, склопу 
или дијелу који су у гарантном року.

(3) Детаљније одредбе о гаранцији квалитета изврше-
них оправки прописане су у Упутству 239 и у уговорима 
ЖРС са ремонтерима и произвођачима кола.

(4) ЖРС су дужне да обављају контролу оспособље-
ности радионица за одржавање кола и контролу квалитета 
оправки на колима.

Трошкови одржавања кола
Члан 26.

(1) Трошкове редовног одржавања путничких, терет-
них и кола за нарочите сврхе сносе ЖРС, ималац кола и 
оператер, зависно у чијим се основним средствима налазе 
кола.

(2) Трошкове текућег одржавања путничких, теретних 
и кола за нарочите сврхе сносе ЖРС за кола која се воде 
у основним средствима ЖРС, а ималац кола и оператер за 
своја кола уврштена у парк ЖРС.

Расходовање кола и дијелова
Члан 27.

(1) Разлози за расходовање и касацију кола могу бити 
сљедећи:

1) општа дотрајалост кола по истеку рока редовне оп-
равке која искључује цјелисходност даље оправке,

2) тешко оштећење или уништење које би захтијевало 
економски неоправдане трошкове,

3) неекономичност и неподесност за експлоатацију.
(2) Кола за расходовање и касацију по критеријумима 

наведеним у ставу 1. т. 1), 2) и 3) овог члана касира искљу-
чиво власник кола у складу са Законом, међународним про-
писима и одредбама AVV-а.

(3) Кола која се расходују по критеријуму наведеном у 
ставу 1. тачка 3) овог члана власник кола евидентира у спи-
сак за касацију у текућој години.
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(4) За кола која се расходују по критеријуму наведеном 
у ставу 1. тачка 1) овог члана служба ТКC или КПО ЖРС 
при радионици припрема извјештај са приједлогом за рас-
ходовање кола (ТК-5) на основу којег власник кола даје са-
гласност за касацију.

(5) Власнику кола се по извршеној касацији, на основу 
критеријума наведених у ставу 1. т. 1) и 2) овог члана, до-
ставља комисијски извјештај о расходовању кола (ТК-6) и 
МАТ-15 за финансијско књиговодство, на основу којег се 
испоставља рачун за добијени материјал од касације.

(6) Приликом расходовања кола на основу критеријума 
наведеног у ставу 1. тачка 2) овог члана власник кола треба 
у року од два мјесеца од дана оштећења или уништења кола 
да донесе одлуку и да сагласност за расходовање кола која 
су тешко оштећена и да испостави рачун за штету насталу 
усљед тешког оштећења или уништења кола лицу које је 
штету проузроковало.

(7) Расходовање кола на основу критеријума наведеног 
у ставу 1. тачка 2) овог члана власник кола сачињава списак 
расходованих кола и доставља га службама у ЖРС које воде 
евиденцију кола и имовине ради брисања кола из колског 
парка.

(8) Критеријуми наведени у ставу 1. овог члана не од-
носе се на кола намијењена за жељезничке сврхе која могу 
саобраћати у возовима само под посебним условима које 
одреде службе ТКC ЖРС.

(9) На основу извјештаја о тешко оштећеним или униш-
теним колима ЖРС у иностранству, Техничко-колска слу-
жба на основу техничко-економске оцјене кола одлучује да 
ли се таква кола расходују или оштећена враћају у земљу, о 
чему извјештава страну жељезницу која је корисник кола, 
а за кола других власника, за које је ЖРС била уврстилац и 
која су оштећена у иностранству, Служба за правне посло-
ве, у договору са власником, одлучује о даљем поступку.

(10) У извјештају из става 9. овог члана наводи се датум 
од када се кола сматрају расходованим.

(11) Осовине кола расходују се у сљедећим случајевима:
1) ако на осовини постоје недозвољена механичка 

оштећења која се уоче приликом испитивања или прегледа 
осовине поступцима прописаним у Прилогу 1 овог пра-
вилника (мјерење електричног отпора осовинског склопа, 
визуелни преглед и испитивање према EVIC-u, испитивање 
ултразвуком и испитивање магнетним флуксом),

2) ако нема економске оправданости за њихову оправку,
3) ако се оправком не могу постићи прописане мјере.
(12) Критеријуми за расходовање резервних дијелова 

кола су аналогни критеријумима за кола из става 1. т. 2) и 
3) овог члана.

(13) Расходовање кола врши се у складу са Упутством 
о расходовању вучних средстава, склопова, уређаја и ре-
зервних дијелова (материјалних средстава), које доноси 
власник кола.

ГЛАВА IV

ИЗВРШНА ТКД

Прегледне станице
Члан 28.

(1) Прегледне станице су службена мјеста ТКД у којима 
се обавља преглед кола.

(2) Прегледне станице су радна мјеста прегледача кола.
(3) Прегледне станице се организују у:
1) полазним станицама,
2) успутним станицама,
3) крајњим станицама,
4) распоредним станицама,
5) ранжирним станицама,
6) прелазним граничним станицама,
7) лучким станицама,

8) пристанишним станицама и
9) на индустријским колосијецима.
(4) ЖРС утврђују за своје подручје распоред преглед-

них станица у складу са чланом 5. став 4. овог правилни-
ка.

(5) У лучким и пристанишним станицама и на инду-
стријским колосијецима потребно је лоцирати прегледну 
станицу ако се просјечно прегледа најмање 1.000 кола мје-
сечно.

Преглед кола
Члан 29.

(1) Кола морају бити у технички исправном стању тако 
да не угрожавају безбједност, уредност и удобност саобра-
ћаја.

(2) Кола морају бити у технички исправном стању да се 
могу без опасности по саобраћај уврштавати у возове и у 
њима кретати са највећом допуштеном брзином за та кола.

(3) Преглед кола у оквиру сталног надзора обавља се:
1) појединачно,
2) у возовима.
(4) Појединачни преглед кола обавља се у сљедећим 

случајевима:
1) прије употребе и утовара,
2) послије утовара, а прије додавања возу,
3) послије истовара, односно употребе,
4) послије ванредног догађаја (оштећења, исклизнућа 

и раскинућа),
5) послије додавања кола у возове веће брзине,
6) на захтјев станичног и возопратног особља,
7) периодично се прегледају сва путничка гарирана 

кола и кола у резерви.
(5) Преглед кола у возовима обавља се у:
1) полазним станицама прије поласка воза,
2) успутним станицама при проласку,
3) крајњим станицама по приспјећу,
4) успутним станицама гдје се врши промјена система 

снабдијевања кола енергијом,
5) прелазним граничним станицама код возова који се 

примају или предају сусједној жељезници.
(6) Приликом прегледа кола обавезно се утврђује:
1) да су технички способна за саобраћај,
2) да могу поуздано да се крећу највећом допуштеном 

брзином за превоз путника и товара, а да се не угрожава 
безбједност саобраћаја,

3) да су утоварена у складу са Прилогом II Правилника 
RIV - Прописи за товарење 95, а ако се ради о нарочитој 
пошиљци, у складу са Правилником 20,

4) да имају све предмете назначене у инвентару, као и 
покретне дијелове,

5) да су на колима уређаји за кочење, освјетљење, 
гријање, провјетравање, хлађење и други уређаји исправни 
и поуздано раде,

6) да кола са клизним лежиштима имају ознаке (скалу) 
периодног подмазивања,

7) да су на колима исписане обавезне ознаке,
8) да имају ознаке редовне оправке и контролног пре-

гледа и да од датума њиховог извршења није протекао рок 
према прописима Правилника 241, као и Споразума RIC и 
Општег уговора за коришћење теретних кола AVV.

(7) Преглед кола обавља се према одредбама Упутства 
253, Упутства 233, Упутства 256, Споразума RIC и AVV.

(8) Све недостатке на колима који угрожавају безбјед-
ност саобраћаја или који онемогућавају употребу кола тре-
ба одмах отклонити, а уколико ово није могуће, кола се мо-
рају искључити из саобраћаја и упутити у оправку.
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Дужности при прегледу кола

Члан 30.
(1) У прегледним станицама преглед кола обавља пре-

гледач кола.
(2) У станицама гдје постоје електромеханичари за кола 

преглед и текуће оправке електропостројења без откачи-
вања обављају електромеханичари.

(3) Електромеханичар за неисправна кола испоставља 
листицу ТК-77 и С-22, а прегледач кола олистава кола.

(4) Поступак прегледа и употребе електроопреме на ко-
лима дат је у Упутству 253, Упутству 256 и Упутству 257.

(5) У станицама гдје нема прегледача преглед кола оба-
вљају лица која су за то одређена Правилником 2, Упут-
ством 253 и Упутством 233, а уколико машиновођа, возно 
или станично особље не може утврдити да су кола способ-
на за саобраћај, тражи се помоћ најближе техничко-прег-
ледне службе о поступку са колима.

(6) Преглед унутрашњости кола која имају пратиоца 
(спаваћа, кушет, ресторан и друга специјална кола) обавља 
пратилац кола, који је дужан да о свим уоченим неисправ-
ностима обавијести прегледача кола, а у случају неисправ-
ности електроопреме, пратилац обавјештава и електроме-
ханичара.

(7) Приликом утовара и истовара кола магационер са-
обраћајно-транспортне дјелатности контролише правил-
ност товарења, употребу кола и товарног прибора.

(8) Када је у питању товарење врло тешких и гломазних 
предмета или нарочитих пошиљки, исправност товарења 
и осигурање товара лично мора да контролише прегледач 
кола и лица која су за то одређена Правилником 2 и Упут-
ством 99.

(9) Дужности приликом прегледа и пробе кочница код 
возова прецизиране су у Упутству 233.

Надзор над колима за вријеме вожње
Члан 31.

(1) Возно и возопратно особље  дужно је да за врије-
ме изласка воза из станице, вожње на отвореној прузи и за 
вријеме бављења воза у станици региструје све неисправ-
ности на колима према одредбама Правилника 2.

(2) О свим уоченим неисправностима возно и возопрат-
но особље обавјештава прегледача кола у крајњој станици, 
а у случају да недостатак може угрозити безбједност сао-
браћаја, обавјештава се техничко-прегледна служба у сље-
дећој прегледној станици.

(3) Неисправности уочене у путу на 4-осовинским ко-
лима у путничким возовима кондуктер уписује у образац 
RIC X ТК-69 и обавјештава прегледача кола.

(4) Образац ТК-69 мора бити постављен у свим 4-осо-
винским колима у унутрашњем и колима у међународном 
саобраћају.

(5) Код гарнитура путничких возова посебног комфора 
или гарнитура у чијем се саставу налазе нова или рекон-
струисана кола ЖРС могу одредити стручно техничко-кон-
тролно лице које ће у путу вршити надзор над техничком 
исправношћу и чистоћом кола и у обртним станицама коор-
динирати рад на отклањању уочених недостатака.

(6) По доласку воза у крајњу станицу, све неисправно-
сти  морају  се отклонити.

Њега кола
Члан 32.

(1) Сва путничка кола прије укључивања у саобраћај 
морају бити чиста и намирена водом и санитарним ма-
теријалом, са исправним уређајима за климатизацију и 
гријање, зависно од годишњег доба и спољне температуре.

(2) У зависности од времена задржавања путничких 
кола на смјештајним колосијецима, спроводе се сљедеће 
врсте чишћења:

1) редовно чишћење и прање путничких кола чије је за-
државање дуже од 90 минута на колосијецима за чишћење,

2) темељно чишћење споља и унутра у одређеним вре-
менским интервалима, с циљем обезбјеђења чистоће и ком-
фора у нормалном раду, обавезно је за сва кола и мора се 
спроводити у роковима предвиђеним Правилником 241 и 
Правилником 258,

3) мало чишћење путничких кола ради се на колима у 
станици гдје је бављење воза на колосијецима за чишћење 
дуже од 30 минута,

4) амбулантно чишћење путничких кола обухвата одр-
жавање хигијене и попуну санитарним материјалом у коли-
ма у току вожње,

5) генерално чишћење обавља се једном у шест мјесе-
ци.

(3) Чишћење, дезинфекција и дератизација путничких и 
теретних кола регулисани су у Правилнику 258 и Упутству 
90.

Материјално-техничко обезбјеђење реда вожње
Члан 33.

(1) Ред вожње утврђује се и планира на основу потреб-
ног обима превоза робе и путника, као и на основу инвен-
тарског радног парка путничких и теретних кола специфи-
кованих по серијама и техничким карактеристикама.

(2) Стање путничког и теретног колског парка треба да 
обезбиједи поуздано и уредно извршење реда вожње.

(3) За извршење новог реда вожње ЖРС, ималац кола и 
оператери  дужни су да, до краја септембра, утврде сљедеће 
податке у вези са:

1) постојећем и планираном инвентарском и радном 
парку кола,

2) планираном проценту имобилизације кола, који се 
одређује у односу на средњу вриједност оствареног про-
цента имобилизације претходног и важећег реда вожње,

3) имобилизацијом у претходном и важећем реду во-
жње,

4) узроцима искључења кола,
5) амбулантном чишћењу путничких возова,
6) капацитетима за одржавање кола.
(4) ЖРС су дужне да врше дневну, мјесечну и годишњу 

анализу искључених кола, а ако се располаже развијеним 
информационим системом за праћење саобраћаја, анали-
за материјалног обезбјеђења реда вожње и имобилизације 
обавља се уз примјену средстава за аутоматску обраду по-
датака.

Обезбјеђење саобраћаја у току зиме
Члан 34.

(1) ЖРС спроводе мјере за осигурање безбједног, уред-
ног и удобног одвијања саобраћаја у току зиме, а које су 
прописане у Упутству 256 и Упутству 333. Осим наведе-
них, ЖРС су дужне да спроведу и друге мјере које сматрају 
да су потребне с циљем обезбјеђења саобраћаја.

(2) Дијелови предузећа, имаоци кола и оператери ду-
жни су да достављају ЖРС прецизне дневне извјештаје о 
проблематици ТКД у току зимског периода.

Гарирање кола
Члан 35.

(1) С циљем очувања кола, треба да се врши примопре-
даја кола између радника саобраћајне дјелатности и рад-
ника јединице дјелатности одржавања или његе кола, при 
чему се ова обавезно закључавају.

(2) Од тренутка закључавања, кола морају бити под 
сталним надзором чувара подручја на коме се врши редов-
ни преглед, оправка или њега кола и не смије се дозволити 
приступ колима и боравак у колима неовлашћеним лицима.

(3) Ако се располаже покривеним простором, у њега 
приоритетно треба смјестити оправљена и очишћена кола, 
а ако се овим не располаже, оправљена и очишћена кола 
до отпреме у саобраћај треба смјештати на мјестима гдје 
су могућности за поновно оштећење или прљање најмање. 
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Примопредаја се такође обавља при предаји кола за сао-
браћај.

(4) Детаљније одредбе прегледа кола у резерви и гари-
раних кола прописане су у Упутству 253 и Правилнику 652.

Обавјештавање радника ТКД
Члан 36.

(1) Особље ТКД мора се обавјештавати о свим издатим 
прописима, наређењима, упутствима и догађајима који се 
односе на њихову службу.

(2) Особље извршне ТКД мора бити обавијештено о 
саобраћају у току смјене, а начин обавјештавања регулисан 
је пословним редом станице или другог службеног мјеста 
гдје постоје извршне ТКД и Упутством 253.

(3) Обавјештење се врши истицањем објава и писаним 
наређењима у књигама сталних и привремених наредби, а 
хитна обавјештења морају се саопштавати и усмено прили-
ком ступања радника на службу или у току службе.

(4) Руководилац јединице ТКД дужан је да се стара да 
се свако службено обавјештење врши на вријеме и тачно, да 
издата обавјештења сви радници што прије приме на знање 
и да оне који би то пропустили позове на одговорност.

(5) Књиге сталних и привремених наредби морају се с 
времена на вријеме прегледати, а обавјештења, која су пре-
стала да важе, означити.

(6) На крају године руководилац извршне ТКД издаје 
списак важећих наредби и саопштења за наредну годину.

(7) Попуњене књиге наредби стављају се у архиву и чу-
вају пет година.

(8) У станицама гдје постоји информациони систем за 
праћење саобраћаја радници ТКД добијају потребне ин-
формације и преко информационог система.

Стручна оспособљеност радника ТКД
Члан 37.

(1) Радници ТКД су стручно оспособљени за послове 
које обављају у складу са Правилником 646 и општим акти-
ма којима се уређују та питања.

(2) Сваки радник ТКД обавезан је да посједује одгова-
рајућу документацију, прописе и прибор за вршење своје 
службе, о чему мора да води рачуна руководилац јединице.

(3) Радна мјеста извршне службе морају посједовати 
одговарајуће прописе за вршење службе.

(4) Радник се мора старати да буде снабдјевен свим про-
писима, документацијом и прибором за вршење своје слу-
жбе, да их чува у исправном стању и да у њих благовремено 
уноси све настале допуне, измјене, исправке и тумачења. За 
недостајуће прописе обраћа се свом руководиоцу.

(5) Руководилац службене јединице ТКД одговоран је 
да особље којим руководи познаје прописе своје службе и 
да је врши уредно и правилно.

(6) Руководилац јединице мора сваког радника извршне 
ТКД задужити, уз потврду пријема на прописаном обрасцу, 
свим оним правилницима и упутствима по Правилнику 646 
који се односе на његову службу и из којих се мора спреми-
ти за полагање испита. За извршење наведеног одговоран је 
руководилац јединице.

(7) Извршно особље дужно је да за вријеме обављања 
извршне службе одржава своје стручно знање на потребном 
нивоу да би могло успјешно обављати повјерене дужности.

(8) Руководилац јединице или за то одређени радник 
(школски инструктор) мора мјесечно вршити редовно по-
учавање радника извршне ТКД из прописа који се односе 
на њихову службу.

Здравствена способност радника ТКД
Члан 38.

(1) Радници извршне ТКД чији је рад непосредно везан 
за безбједност жељезничког саобраћаја морају испуњавати 
посебне здравствене услове прописане Правилником 655, у 
складу са одредбама Закона.

(2) Радници ТКД који уживају алкохолна пића или опој-
не дроге не смију обављати службу.

(3) Здравствена способност лица у извршној ТКД 
мора се провјеравати периодично и у одређеним случаје-
вима како је то прописано у Правилнику 655 и Правил-
нику 657.

Распоред службе радника ТКД
Члан 39.

(1) Радници ТКД обављају своје радне задатке дневно 
и у турнусима.

(2) Укупно трајање смјене радника извршне ТКД изно-
си највише 12 часова, а може се продужити највише за два 
часа дневно, према одредбама Закона.

(3) Распоред службе радника ТКД мора се благовреме-
но сачинити и објавити.

(4) Распоред службе одређује руководилац јединице 
ТКД, а ако би у објављеном распореду службе настале 
промјене, треба их благовремено саопштити радницима на 
доказан начин.

(5) Служба се мора вршити по распореду службе и сва-
ко самовољно мијењање распореда је забрањено. Међу-
собна измјена распореда допуштена је само по одобрењу 
надлежног руководиоца.

(6) Сваки радник мора доћи у службу у одређено врије-
ме, здравствено способан, одморан и тријезан, а за вријеме 
службе забрањено је спавање, без обзира на трајање ефек-
тивног рада.

(7) У свим службеним мјестима ТКД гдје је служба 
непрекидна примопредаја се врши лично, и то писмено и 
усмено. Предавалац мора примаоцу саопштити све што је 
потребно да се служба одмах може наставити правилно, без 
застоја и сметње.

Контрола безбједности саобраћаја и рада ТКД
Члан 40.

(1) ЖРС су дужне да организују и трајно врше контролу 
безбједности и уредности жељезничког саобраћаја у скла-
ду са Законом.

(2) ЖРС су дужне да прате и анализирају стање безбјед-
ности и уредности у жељезничком саобраћају и спровођење 
прописа из ове области, те да предлажу и предузимају по-
требне мјере за унапређење безбједности и уредности же-
љезничког саобраћаја.

(3) Контролори у оквиру ЖРС су дужни да најмање јед-
ном у два мјесеца у свакој радној јединици ЖРС изврше 
контролу радне и технолошке дисциплине ТКД.

(4) ЖРС су обавезне да сарађују са Министарством 
саобраћаја и веза, Републичком управом за инспекцијске 
послове и здравственим установама приликом контроле бе-
збједности и уредности саобраћаја.

(5) ЖРС су дужне да, до краја јануара, достављају Ми-
нистарству саобраћаја и веза годишње извјештаје о свом 
раду за протекли период и стању безбједности и уредности 
саобраћаја и ТКД.

(6) Одредбе о обављању службе у присуству лица овла-
шћеног за надзор и надлежног руководиоца прописане су 
Правилником 2.

Члан 41.
Прилог 1 објављује се на интернет страницама Мини-

старства саобраћаја и веза и Жељезница Републике Српске.

ГЛАВА V

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о техничко колској дјелатности (251) (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 17/05, 116/08 и 
81/11).
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Члан 43.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-
вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-155/21
2. јуна 2021. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ ЧЛАНУ 27.
ПРАВИЛНИКА О ТЕХНИЧКО-КОЛСКОЈ ДЈЕЛАТНОСТИ 251

1. Предмет
Овим прилогом прописују се:
- временски рокови,
- обим,
- начин,
- поступци при контроли и испитивању осовинских склопова 

(комплетних осовинских склопова и њихових саставних дијелова 
- точкова и осовина).

Основни задатак контроле и испитивања осовинских склопова 
је да се утврди њихово техничко стање како би се могла мјеродавно 
донијети одлука о даљем њиховом коришћењу у експлоатацији.

Овај прилог не даје поступке за отклањање уочених непра-
вилности, оштећења и недостатака на осовинским склоповима код 
кола.

2. Примјена Прилога
Овај прилог примјењује се на осовинске склопове кола која су 

у власништву Жељезница Републике Српске а. д. Добој.
3. Поступци/фазе контроле
Постоје три карактеристичне фазе контроле и испитивања:
- прелиминарни преглед осовинских склопова,
- припрема осовинских склопова за контролу и испитивања,
- испитивања и визуелни преглед.
Све врсте контрола и испитивања морају  се вршити органи-

зовано и досљедно.
4. Прелиминарни преглед осовинских склопова
Прелиминарни преглед осовинских склопова служи да се на 

основу њега донесе одлука о даљим радњама и активностима на 
контроли и испитивању осовинског склопа.

Ниво прелиминарног испитивања зависи од врсте оправке 
кола и одговарајућег предвиђеног нивоа радова на осовинским 
склоповима.

Обавезно је да се провјери да ли постоје:
- видљива оштећења на осовинама (напрслине, искривљења 

осовина, оштре ивице),
- истрошена мјеста на осовинама настала трењем, са или без 

оштрих ивица,
- мјестимична нагњечења на трчећој површини точка, неујед-

начена контактна површина или избочења на ободу точка.
Посебну пажњу обратити на стање и врсту оштећења газеће 

површине и геометрију профила моноблок точкова.
5. Припрема осовинских склопова за контроле и испитивања
5.1. Чишћење
Осовински склопови код којих се демонтирају осовинска ле-

жишта морају бити темељно очишћени. Чишћење се врши у скла-
ду са тачком 8.4. Стандарда EN 15313, и то:

5.1.1. Чишћење водом (обавља се у корективној оправци при-
ликом демонтаже осовинских лежишта, контролним прегледима и 
превентивној оправци кола)

Чишћење водом обавља се:
- хладном или топлом водом под притиском (мин. 70 bara), с 

тим да температура топле воде не прелази 90 °С,
 - топлом водом којој је додато одговарајуће хемијско средство 

послије чега се врши испирање чистом водом.
5.1.2. Површинска абразија (обавља се у корективној оправци 

приликом демонтаже осовинских лежишта, контролним прегледи-
ма и превентивној оправци кола)

У оквиру површинске абразије врши се сачмарење тијела осо-
вине (пластичним гритом) као припрема за извођење прегледа осо-
винских склопова.

5.1.3. Брушење - четкање (обавља се у корективној оправци 
приликом демонтаже осовинских лежишта, контролним прегледи-
ма и превентивној оправци кола)

 Брушење - четкање осовина изводи се ради стварања услова за 
несметано испитивање магнетном методом (магнетним флуксом).

Напомена
Ако се слојеви боје уклањају брушењем или површинском 

абразијом, треба да се води рачуна да се при томе не прекораче то-
леранције димензија и да се не стварају огреботине и оштре ивице 
на површинама осовина усљед брушења.

6. Испитивање и преглед осовина и осовинских склопова
Врше се сљедећи прегледи, испитивања и мјерења:
- мјерење електричног отпора осовинског склопа,
- визуелни преглед осовине и испитивање према ЕVIC-u,
- испитивање осовине ултразвуком,
- испитивање осовине магнетним флуксом (суспензијом пра-

ха) ако је осовина без навучених точкова и ако је осовина са наву-
ченим точковима.

6.1. Мјерење електричног отпора
Електрични отпор осовинских склопова не смије да прекорачи 

одређене граничне вриједности.
Ове граничне вриједности, мјерено између површина ко-

трљања лијевог и десног точка једног осовинског склопа, износе:
- за нове осовинске склопове 0,01 Ω и
- за све остале осовинске склопове 0,1 Ω.
Напон једносмјерне струје при испитивању треба бити у оп-

сегу од 1,8 V до 2 V.
Мјерење електричног отпора врши се послије чишћења осо-

винског склопа.
Електрични отпор мјери се при прегледу осовинских склопова 

и након навлачења точкова. За мјерење се користи уређај атестиран 
и одобрен од овлашћене институције, а поступак мјерења врши се 
у складу са Упутством за оправку осовинских склопова и осовин-
ских лежишта за кола (260).

Ако је код осовинског склопа са уобрученим точковима пре-
корачена дозвољена гранична вриједност отпора између обручева, 
тада се обручеви точкова скидају.

Прије скидања обручева врши се мјерење електричног отпора 
између тијела точкова и ако је отпор већи од дозвољеног, тада се 
скидају тијела точкова и одстрањују се узроци прекорачења гра-
ничне вриједности.

Мјерење електричног отпора осовинских склопова обавља се 
у корективној оправци приликом демонтаже осовинских лежишта, 
контролним прегледима и превентивној оправци кола.

6.2. Визуелни преглед осовинских склопова према EVIC-u
6.2.1. Приликом сваког уласка теретних кола у радионицу ради 

извршења корективне и превентивне оправке, као и контролног 
прегледа (КП), осовински склопови се подвргавају визуелном пре-
гледу - испитивању према EVIC-u и према EN 15313.

6.2.1.1. Приликом визуелног прегледа осовина у оквиру EVIC-
а утврђује се година градње осовине, напрслине између точко-
ва, првенствено на унутрашњим дијеловима до главчине, као и 
оштећена и застругана мјеста.

Испитивање осовина обавља се било да је ремонтом предвиђе-
но да се извезују са кола или не.

6.2.1.2. Визуелни преглед осовинских рукаваца обавља се ван 
оквира EVIC-а, а код осовинског склопа са котрљајућим лежишти-
ма врши се приликом сваке демонтаже осовинских лежишта (када 
је обавезно скидање унутрашњег прстена лежишта или комплет-
ног лежишта).

6.3. Испитивање ултразвуком
Испитивање осовинског рукаваца, сједишта главчине и прела-

за ка трупу осовине врши се ултразвуком. Испитивање цјелокуп-
ног трупа осовине врши се ултразвуком само по захтјеву власника 
кола и увијек послије ванредног догађаја.

За примјену овог поступка користи се упутство произвођача 
ултразвучног уређаја.

Циљ испитивања осовина ултразвуком у оквиру процеса одр-
жавања кола јесте проналажење напрслина на замор. Напрслине на 
замор могу да се повећају усљед напрезања при раду и да најзад 
доведу до лома. Напрслине на замор могу у принципу да се појаве 
у свим подручјима на површини осовине.

Код испитивања ултразвуком испитују се мјеста сједишта 
главчине точка, која су неприступачна због напресованих точкова, 
као и због слојем премазаних прелазних радијуса до сједишта ла-
виринтског прстена, односно до слободног дијела осовине.
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6.3.1. Обим испитивања, подручје примјене, површина испи-
тивања

Подручје испитивања:
- цјелокупна спољна бочна површина осовине (врши се верти-

калном испитном главом),
- спољна бочна површина осовине у подручју сједишта глав-

чине точка, као и прелазних радијуса до слободног дијела осовине 
и до рукавца (врши се угаоном испитном главом).

Површина испитивања:
- за вертикалну испитну главу: чеоне површине осовине,
- за угаоне испитне главе: спољна бочна површина осовине у 

подручју рукавца и слободног дијела осовине који се граничи са 
сједиштем главчине точка.

Попречне напрслине су напрслине које се простиру под углом 
од 90° у односу према подужној оси осовине.

Скица 1
Осјетљивост испитивања значајно се мијења због стања по-

вршине и ручног спајања испитне главе и површине осовине јер 
приликом испитивања може да дође до колебања резултата. Да би 
се под оваквим околностима постигло поуздано испитивање и от-
кривање грешке, испитивања се спроводе тако да се свако мјесто 
у подручју испитивања по могућности испита са двије различите 
позиције испитне главе.

Сљедећи прикази дају преглед подручја испитивања (подручја 
у којима се очекује постојање грешака) и припадајућих површина 
испитивања (позиција испитне главе), као и вертикалних испит-
них глава (SPK) које се примјењују за ово испитивање и угаоних 
испитних глава (WPK):

1) Аксијално емитовање таласа:
Површина на коју се поставља 
испитна глава: обје чеоне повр-
шине осовине;
Подручје у коме се врши испити-
вање: цјелокупна спољна бочна 
површина осовине;
Глава  са којом се врши испити-
вање: SPK.

1)

2) Косо емитовање таласа (под 
углом од 45°):
Површина на коју се поставља 
испитна глава: рукавац осовине;
Подручје у коме се врши испи-
тивање: прелаз сједишта лави-
ринтског прстена ка сједишту 
главчине точка;
Глава са којом се врши испитива-
ње: 45° WPK или SPK са задатим 
клином.

2)

3) Косо емитовање таласа (под 
углом од 54°):
Површина на коју се поставља 
испитна глава: тијело осовине;
Подручје у коме се врши испити-
вање: сједиште главчине точка;
Глава са којом се врши испитива-
ње: 54° WPK или SPK са задатим 
клином.

3)

4) Косо емитовање таласа (под 
углом од 37°):
Површина на коју се поставља 
испитна глава: тијело осовине;
Подручје у коме се врши испи-
тивање: унутрашње сједиште 
главчине точка и прелаз на тијело 
осовине;
Глава са којом се врши испитива-
ње: 37° WPK или SPK са задатим 
клином.

4)

Испитивања ултразвуком осовина под 1), 2), 3) и 4) обављају се 
у корективној оправци приликом демонтаже осовинских кућишта, 
контролним прегледима и превентивној оправци кола.

НАПОМЕНА
Испитивање под тачком 1) у табели могуће је обављати само 

на осовинама које немају навој за осигурање на челу осовине.
6.3.2. Вредновање индикација на екрану и резултата испити-

вања
Осовина са точковима образује пресовани склоп, при чему у 

зависности од својстава споја и различитих материјала може да 
дође до комбинације рефлексије и трансмисије ултразвука.

Из тог разлога може у конкретном положају улаза звука да 
дође до низа ехо облика који су у датом случају повезани и са пре-
ображајем таласа.

Између осталог могу да настану:
1) ехо у пола осцилације из подручја ивице сједишта точка 

осовине,
2) ехо у пола осцилације из подручја отвора за уље под прити-

ском уљног жлијеба точка,
3) ехо у пола осцилације из подручја главчине точка,
4) ехо у пола осцилације из прелазног радијуса главчине точка,
5) ехо у цијелој осцилацији из прелазног радијуса главчине 

точка.

Скица 2
Границе регистровања и дозвољене границе:
Све индикације - ехо ≥ 20% BHS (висина екрана) које немају 

облик еха обавезно се региструју и нису дозвољене.
6.4. Испитивање магнетним флуксом
Циљ испитивања магнетним флуксом јесте да се пронађу 

оштећења на површини осовине, односно непосредно испод повр-
шине која угрожава функционалну способност осовине, а тиме и 
сигурност у експлоатацији.

Посебно треба да се пронађу напрслине на замор које су нпр. 
проузроковане ударцем камена или корозијом. Такве напрслине 
могу да се повећају усљед механичких и термичких напрезања у 
експлоатацији.

6.4.1. Подаци о предмету испитивања
Испитивање магнетним флуксом осовинских склопова, од-

носно компонената осовинских склопова може да се обавља када 
су моноблок точкови монтирани или демонтирани.

Уколико се испитивање вршило кад су моноблок точкови мон-
тирани, треба документовати подручја површине осовине које 
нису биле доступне за испитивање магнетним флуксом.

Образовање индикација и осјетљивост при испитивању маг-
нетним флуксом, као и образовање контраста и доказ оштећења, 
битно зависе од стања површине осовине.

Поред чишћења површине осовине, од посебног значаја је по-
вршинска храпавост површине осовине која на средишњем дијелу 
у тренутку испитивања треба да износи не мање од 3,2 Ra.

6.4.2. Очекиване индикације оштећења
Линеарне индикације оштећења су индикације чија је дужина 

три пута већа од њихове ширине.
Линеарне индикације указују обично на напрслине, односно 

одвајање материјала.
Као нелинеарне индикације означавају се индикације чија 

дужина износи мање од троструке вриједности њихове ширине. 
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Нелинеарне индикације могу да настану нпр. усљед механичког 
утискивања или корозије.

Код осовина осовинског склопа разликују се сљедеће линеар-
не индикације:

- уздужне и
- попречне индикације.
Уздужне индикације су линеарне индикације које се простиру 

у правцу уздужне осе осовине и чији је нагиб према уздужној оси 
осовине мањи или једнак 10°.

Попречне индикације су све линеарне индикације чији је на-
гиб према уздужној оси осовине већи од 10°.

Приликом вредновања резултата испитивања све попречне 
индикације се обрађују као линеарне индикације у правцу обима.

Напрслине се приликом испитивања магнетним флуксом ја-
вљају као линеарне индикације које могу у начелу да се простиру 
у произвољном правцу на површини осовине.

Посебно су критична простирања која су код осовина у правцу 
обима (попречне), те при томе посебно треба да се пази на сје-
дишта главчине точка и лавиринтског прстена и припадајуће пре-
лазне радијусе.

Попречне напрслине могу и да се појаве и на рукавцу осовине.
Уобичајена подручја испитивања осовине:
1. прелазни радијуси,
2. рукавци и сједишта лавиринтског прстена,
3. сједиште главчине точка,
4. тијело осовине.

Скица 3
6.4.3. Систем испитивања и помоћна средства
Средства за испитивање магнетним прахом за испитивања при 

дневном свјетлу састоје се од суспензије - раствора обојених дје-
лића магнетног праха у носећој течности (вода са антикорозивном 
заштитом) и средства за умрежавање или уља.

Средства за испитивање при дневном свијетлу омогућују 
испитивање под дневним условима околине (јачина свјетлости нај-
мање 500 lx).

При примјени неког средства за контраст добија се ипак јасно 
незнатнија осјетљивост при испитивању у поређењу са испитива-
њем под флуоресцентним свјетлом.

Средства за испитивање магнетним прахом за флуоресцентна 
испитивања састоје се од суспензије - раствора флуоресцентних 
дјелића магнетног праха у носећој течности (вода са антикорозив-
ном заштитом) и средства за умрежавање или уља.

Флуоресцентна средства за испитивање обезбјеђују, насупрот сред-
ствима за испитивање при дневној свјетлости, већу осјетљивост при 
испитивању, а тиме и поузданије проналажење и малих индикација.

6.4.4. Припремне активности
Компоненту прије испитивања треба прегледати на видљиве 

- очигледне грешке. За преглед осовине јачина освјетљења на по-
вршини мора бити најмање 500 lx.

Чишћење површине осовине омогућује:
- одстрањивање нечистоћа,
- спречавање стварања привидних индикација,
- стварање оптималних услова за умрежавање средстава за 

испитивање.
Површину осовине треба тако очистити да стање површине 

подручја испитивања ни у ком случају не утиче на стварање инди-
кација и њихову препознатљивост.

Начин чишћења не смије негативно да утиче нити на циљ 
испитивања нити на својства осовине у експлоатацији.

Ако се слојеви боје уклањају брушењем или пјескарењем, тре-
ба да се води рачуна да се приликом брушења не прекораче толе-
ранције димензија и да на компоненти не буду видљива оштећења 
усљед брушењa.

6.4.5. Спровођење испитивања, ток испитивања
При намагнетисању осовине треба водити рачуна да на ства-

рање индикације има утицаја када је угао између (линеарне) гре-
шке и магнетног поља мањи од 30° (у овом случају је за грешку 
“мјеродавна” јачина магнетног поља мања за 50% од захтијеване 
јачине поља).

Овај проблем може да се избјегне ако се:
- ради о два независна, под 90° заокренута магнетна поља (нпр. 

испитивање једне осовине на попречне грешке помоћу калема и на 
уздужне грешке са прислоњеним проводником),

- грешка усљед константне оријентисаности магнетног поља 
“обрне” (принцип “Минденовог” калема),

-  ради на универзалном испитном уређају са комбинованим 
намагнетисањем.

При магнетизацији елемента са протоком струје треба се оси-
гурати да не долази до варничења између контактних површина.

То се може постићи:
- укључивањем струје за намагнетисање након успостављања 

контакта електрода - компонента,
- обезбјеђењем већих, по могућности равних и чистих повр-

шина контакта,
- примјеном бакарних каблова или сличних меких електрода 

које се добро прилагођавају контактној површини.
У начелу за намагнетисање неке осовине могу да се примијене 

различите технике намагнетисања ако је обезбијеђено да:
- у подручју испитивања може да се постигне довољна јачина 

поља,
- могу да се пронађу грешке у жељеној оријентацији,
- се довољно намагнетише читава површина осовине коју тре-

ба испитати,
- техника намагнетисања не оштећује компоненту.
Средство за испитивање магнетним прахом прије употребе 

треба снажно промућкати - промијешати да би се избјегло тало-
жење праха и да би дјелићи магнетног праха образовали хомогену 
суспензију.

Уређај који ствара ултраљубичасто (УВ) зрачење треба укљу-
чити најмање пет минута прије испитивања ради постизања ста-
билних и оптималних услова озрачивања.

Уколико се ради у условима при дневној свјетлости, тада треба 
избјегавати засљепљивање и рефлексије које настају приликом ос-
вјетљавања подручја испитивања површине осовине.

Вријеме намагнетисања мора да буде најмање пет секунди 
дуже од времена испирања (наношења средства за испитивање) да 
би се спријечило разлагање индикација приликом истицања сред-
ства за испитивање.

Уколико се подручја испитивања дијеле на појединачне испит-
не сегменте, тада мора да се путем дозвољеног преклопа подру-
чја испитивања осигура да се приликом МТ-испитивања обухвати 
100% површине осовине која треба да се испита.

Коришћење фото-хроматских наочара за вријеме испитивања 
магнетним флуксом није дозвољено.

Уколико постоји сумња у привидне индикације, тада треба 
предметни сегмент испитивања још једном очистити (одстранити 
индикације) и поновити испитивање магнетним флуксом. При-
видне индикације у процесу испитивања су нерелевантне индика-
ције чији узроци могу да буду сљедећи:

- недовољно очишћена површина осовине,
- запрљаност средства за испитивање,
- сувише велика концентрација магнетног праха у суспензији,
- сувише велика храпавост површине,
- сувише велика јачина магнетног поља.
6.4.6. Инспекција и вредновање резултата испитивања
Приликом инспекције испитних сегмената угао посматрања 

око - површина је по могућности 90° (поглед вертикално на по-
вршину), али не мањи од 45°, да би се редуковале деформације 
перспективе приликом посматрања индикација.

За вредновање резултата испитивања користе се сљедећи пој-
мови:

Граница посматрања је величина објекта коју испитивач може 
поуздано да препозна и да је разликује од других објеката на повр-
шини осовине узимајући у обзир:

- могућност разликовања његових очију у тами на растојању 
око - испитна површина од 300 mm до 600 mm,

- утицај стања површине која се испитује на стварање контра-
ста,

- утицај стања површине која се испитује на образовање инди-
кација у магнетном пољу (дубина грешке мора бити већа од храпа-
вости површине). За задатке испитивања који се овдје посматрају 
полазило се од границе посматрања од 2 mm.

Граница регистровања је величина индикације од којих се ин-
дикације документују у протоколу о испитивању и затим вреднују 
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на допуштеност. Граница регистровања зависи између осталог од 
врсте осовине, врсте инспекције (примједбе при испитивању), по-
ложаја области испитивања на које је у датом случају подијеље-
на површина осовине и од оријентације индикације на површини 
осовине.

Граница дозвољености је величина индикације од које је недо-
пустива индикација која је регистрована и документована у прото-
колу о испитивању и ту компоненту треба одстранити - блокирати.

Граница допустивости зависи од врсте осовине, врсте инспек-
ције, врсте подручја испитивања и оријентације индикације у по-
дручју испитивања.

Приликом вредновања допуштености обично се узимају у обзир:
- величина највеће регистроване појединачне индикације у по-

дручју испитивања
(величина означава дужину код линеарних индикација, од-

носно површину код нелинеарних индикација),
- укупна величина свих регистрованих индикација у подручју 

испитивања,
- број регистрованих индикација у подручју испитивања.
6.5. Испитивање магнетним прахом осовинских склопова
6.5.1. Обим испитивања, подручје испитивања
Осовина се дијели на подручја испитивања (ПИ) како слиједи:
ПИ 1: Прелази на попречним пресјецима,
ПИ 2: Рукавац, лежиште лавиринтског прстена,
ПИ 3: Тијело осовине.
Обим испитивања:
Цјелокупна спољашња бочна површина осовине у подручјима 

испитивања 1, 2 и 3.

Скица 4
6.5.2. Уређаји и помоћна средства
Средство за испитивање:
Флуоресцентно средство за испитивање магнетним прахом 

(носећа течност: вода или уље).
6.5.3. Припремне дјелатности
Компонента се прије испитивања подвргава прегледу ради 

утврђивања видљивих оштећења.
Јачина освјетљења приликом прегледа треба да износи ≥ 500 lx.
Чишћење површине осовине с циљем:
- оптималних услова квашења средстава за испитивање,
- оптималног стварања индикација и препознавања индика-

ција,
- избјегавања стварања привидних индикација,
- да се компонента не оштети у процесу чишћења.
Средство за испитивање магнетним прахом треба прије упо-

требе снажно окренути, односно промућкати да би се од праха 
створила суспензија.

Треба провјерити температуру осовине прије испитивања маг-
нетним флуксом.

За правилно испитивање температура осовине не смије да буде 
нижа од 10 °C.

6.5.4. Спровођење испитивања и ток испитивања
Стварање индикација помоћу струјног флукса поља (види ски-

цу):
- циркулишућа струја намагнетисања јачине I ствара индика-

цију оштећења,
- Н - аксијални ток магнетног поља.

Скица 5

Грешке F, које се јављају вертикално на поље Н (овдје попреч-
не грешке), стварају оптималну индикацију оштећења које могу 
да се докажу.

Напомена
- Аксијални струјни флукс поља није оптималан за доказивање 

уздужних грешака!
- При раду са ручним калемом, за вријеме намагнетисања, тре-

ба избјегавати директни контакт, контакт калем-компонента и тиме 
брисање индикација или стварање привидних индикација.

- Вријеме намагнетисања најмање пет секунди дуже од вре-
мена квашења да би се спријечило брисање индикација од стране 
средства за испитивање.

- Површину осовине у датом случају подијелити на сегменте 
за испитивање - нпр. подручја оба рукавца осовине, као и тијело 
осовине у три сегмента за испитивање по 120° с циљем:

- да се приликом визуелне инспекције површине осовине га-
рантују оптимални услови посматрања (угао визирања) и

- да се избјегне брисање индикација од стране средства за 
испитивање приликом обртања осовине.

Када се сумња у постојање привидних индикација, треба очис-
тити предметни сегмент за испитивање и још једном га намагне-
тисати.

Вријеме прилагођавања људског ока на заосталу јачину освје-
тљења је најмање пет минута.

6.5.5. Инспекција и вредновање резултата испитивања
Границе регистровања:
- ПИ 1- све индикације ≥ 2 mm треба регистровати,
- ПИ 2-3: (линеарне) попречне индикације ≥ 2 mm треба ре-

гистровати,
- ПИ 2-3: нелинеарне индикације ≥ 2 mm треба регистровати.

Подручје испи-
тивања

Линеарна индикација 
попречна

Величина (пречник) 
нелинеарне индикације

ПИ 1 недопуштено недопуштено
ПИ 2 недопуштено максимално 2 mm
ПИ 3 недопуштено максимално 3 mm

- ПИ 1: недопуштене су све индикације које су настале од не-
линеарних индикација (нпр. корозивне бразготине које су настале 
у низу или слично),

- недопуштена су очигледна оштећења осовине која су про-
нађена у оквиру припремног визуелног испитивања (нпр. оштре 
ивице које су настале дјеловањем страног тијела).

Испитивање трупа осовине магнетном методом (магнетним 
флуксом) може се обављати приликом корективне оправке без из-
везивања и са извезивањем при демонтажи осовинских кућишта, 
контролним прегледима и превентивној оправци теретних кола.

7. Преглед и испитивање моноблок точкова
Тијела моноблок точкова прегледају се на пукотине и напрсли-

не, а обручи точкова и моноблок точкови на пукотине, напрслине, 
ишчупана мјеста, љускава мјеста, равна мјеста и наљепнице (на-
несен материјал).

Моноблок точкови се прегледају да ли имају урезе од стежача 
струга, нагорјелу боју на прелазу између спољашње чеоне повр-
шине и плоче моноблок точка.

Тијела точкова, обручеве и моноблок точкове са пукотинама 
или напрслинама које се не могу одстранити, а да се не прекораче 
граничне мјере наведене у одговарајућем цртежу, расходовати.

У ободу моноблок точкова теретних кола морају се испитивати 
заостали напони истезања.

Испитивање се врши ултразвучним уређајем који задовољава 
услове наведене у извјештају ERRI B169/RP6.

Испитивања се морају спровести:
1. приликом сваког контролног прегледа и при превентивној 

оправци кола,
2. послије сваке демонтаже осовинског склопа због прегрија-

ности точкова.
Моноблок точкови се расходују у сљедећим случајевима:
- Моноблок точкове од челика R2 чији су напони истезања у 

ободу точка већи од 250 MPa или се не могу измјерити, расходовати.
- Осовински склопови са моноблок точковима од челика R2 

морају имати троугласту плочицу постављену испод једног заврт-
ња поклопца осовинског лежишта у коју је утиснута врста челика.

- Моноблок точкове од материјала ER7 чији су напони већи 
од 300 MPa (за точкове без познатог КQ ) и 400 MPa (за точкове са 
познатим и одговарајућим КQ) расходовати.
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- Осовински склопови са моноблок точковима од челика ER7 

морају имати четвртасту плочицу, постављену испод једног заврт-
ња поклопца осовинског лежишта у коју је утиснута врста челика.

Испитивање моноблок точкова врши се у: корективној оправци, 
контролном прегледу и превентивној оправци теретних кола.

ГРАНИЧНИ УСЛОВИ ЗА РАСХОДОВАЊЕ КОЛСКИХ ОСО-
ВИНА

Осовине се расходују под сљедећим условима:
- Геометрија осовине не задовољава услове дефинисане нор-

мом EN 13261, тачка 3.7 - Карактеристике површине и тачка 3.8 
- Геометријске и димензионалне толеранције;

- Осовина није у складу са визуелним прегледом према EVIC-u 
и EN 15313;

- Електрични отпор прелази граничну вриједност;
- Резултати ултразвучног испитивања су негативни;
- Резултати испитивања осовине магнетном методом (магнет-

ним флуксом) су негативни.
Посебне напомене
- Без обзира на то што не испуњавају критеријуме за расходо-

вање, осовине старости преко 45 година не смију се уграђивати на 
кола - цистерне које превозе RID материје.

- Осовине старости преко 55 година у тренутку текуће оправке 
(ТО), контролног прегледа (КП) и редовне оправке (РО) испитати 
као да је у питању редовна оправка. Такве осовине које не испу-
њавају критеријум за расходовање обједињавати под иста теретна 
кола за унутрашњи саобраћај, ограничити им максималну брзину 
кретања на 70 km/h и користити их са максимално 90% од номи-
налне носивости уз одговарајућу промјену таблице товарења кола.



 

38 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 55 17.6.2021.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне по-
слове Републике Српске, на основу члана 115. став 1. Закона о 
премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18),  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА 

ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРСКА ДУБИЦА 1, 
ОПШТИНА КОЗАРСКА ДУБИЦА

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио ката-
старске општине Козарска Дубица 1, општина Козарска Дуби-
ца, укупне површине 6 153 546 м², основан у складу са Законом 
о премјеру и катастру Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 6/12, 110/16 и 62/18).

2. Даном ступања на снагу катастра непокретности за дио ката-
старске општине Козарска Дубица 1, општина Козарска Дубица, 
ставља се ван снаге и престаје да важи катастар непокретности са 
утврђеним корисником, осим за парцеле које су означене као к.ч. 
бр. 1648, 567, 377, 378/2, 66/15, 342/1, 1647, 2105, 2136/1, 2137, 
2309, 2310, 2891, 433/7, 876/1, 876/2, 877/1, 340/2, 340/3, 341, 342/2, 
2262/1, 2262/2, 2262/3, 2262/5, 2262/6 и 2262/7. Ван снаге стављају 
се парцеле старог премјера КО Козарска Дубица, и то к.ч. бр. 
1/3351, 1/3352, 81/61, 81/62, 81/116, 81/117, 70/162, 56/257, 1/2233, 
56/165, 1/3022, 1/3018, 70/46, 1/1968, 50/13, 200/144, 200/842, 1/1798, 
56/345, 70/44, 1/3157, 1/4574, 1/1269, 1/2498, 1/1524, 1/4293, 1/4569, 
1/973, 70/18, 56/73, 7/7, 44/2, 44/3, 7/15, 56/321, 56/322, 254/13, 
976/402, 248/14, 1/1188, 247/3, 1/2424, 1/2455, 1/1161, 1/2035, 32/88, 
47/21, 1/1948, 70/37, 145/22, 83/30, 83/49, 1/672, 1/270, 1/267, 1/804, 
253/3, 253/13, 1/1018, 248/20, 56/374, 99/15, 32/73, 70/117, 47/41, 35, 
38, 37/1, 32/4, 32/3, 32/20, 32/53, 15/16, 1/1082, 1/1293, 1/1140, 83/27, 
83/52, 294/172, 257/6, 32/73, 1/1225, 1/3960, 1/3962, 1/4457, 1/64, 
1/2095, 1/4457, 1/4130, 32/86, 32/80, 1/2967, 1/2969, 1/2962, 1/2994, 
1/2971, 1/2972, 981/130, 32/102, 32/113, 981/73, 98/4, 4/10, 200/183, 
32/77, 70/161, 1/3016, 1/3008, 22/16, 70/130, 56/158, 200/183, 200/184, 
1/3014, 981/127, 981/150, 981/156, 981/157, 257/13, 42/12, 24/1, 42/8, 
25/13, 147/8, 81/119, 81/36, 81/37, 88/3, 88/65, 32/49, 253/2, 32/9, 
253/8, 1/4596, 1/4597, 73/33, 70/41, 81/50, 248/2, 252/1, 88/67, 56/255, 
231/5, 32/99, 141/11, 13/9, 81/53, 81/131, 1/647, 1/159, 56/109, 70/93, 
1/3056, 1/3046, 145/64, 1/806, 56/430, 73/6, 254/14, 981/79, 1/4630, 
1/1820, 248/1, 1/1577, 1/1578, 1/1583, 257/5, 252/8, 981/78, 70/156, 
132/11, 1/3278, 1/1091, 81/124, 81/111, 1/3376, 1/3379, 129/6, 124/10, 
47/23, 70/36, 1/238, 88/6, 85/6, 56/320, 1/50, 1/2210, 86/5, 73/20, 
1/1213, 83/25, 56/433, 1/1700, 1/4315, 1/2448, 1/2230, 81/28, 47/15, 
105/49, 56/33, 70/104, 83/38, 1/2592, 1/2597, 141/12, 88/25, 1/2177, 
1/208, 1/1520, 1/642, 248/9, 48/3, 32/34, 32/100, 248/7, 1/1092, 1/2102, 
1/2462, 73/7, 83/4, 200/487, 200/830, 92/4, 1/3081, 1/2987, 1/2997, 
1/3025, 39/4, 247/4, 1/639, 1/2279, 1/2692, 1/4100, 32/48, 1/992, 81/58, 
1/1536, 1/3239, 1/3043, 1/3114, 1/3032, 1/2947, 1/2958, 1/768, 70/84, 
92/12, 27/1, 1/401, 50/2, 1/1511, 1/1616, 1/641, 1/1152, 70/94, 1/679, 
1/252, 56/423, 56/206, 56/344, 257/1, 92/14, 145/11, 1/2219, 1/620, 
1/2411, 1/3044, 1/2945, 1/3099, 1/3067, 33/21, 26/3, 1/2228, 1/3744, 
1/1782, 1/3037, 1/3086, 1/3087, 105/51, 1/1411, 50/10, 1/1115, 33/22, 
56/370, 145/20, 145/68, 1/355, 1/655, 1/3971, 1/3892, 1/4582, 1/3244, 
1/1013, 1/3235, 1/3455, 1/3456, 147/26, 1/272, 141/8, 1/9, 70/17, 
56/308, 1/632, 32/91, 56/204, 56/205, 1/3792, 1/629, 1/2526, 1/2703, 
32/66, 1/607, 1/4314, 50/5, 50/6, 7/3, 7/16, 32/10, 1/3866, 1/3957, 7/1, 
70/115, 1/4207, 134/24, 1354/26, 981/74, 19/2, 248/15, 225/2, 1/3881, 
33/1, 33/12, 32/7, 159/6, 1/1560, 1/786, 254/4, 47/18, 1/1573, 1/4082, 
248/11, 1/4469, 1/3381, 200/578, 85/19, 1/1691, 1/1692, 1/1479, 70/103, 
19/3, 200/613, 200/618, 981/72, 1/2349, 73/20, 1/4234, 73/29, 48/10, 
1/564, 1/1337, 145/57, 1/557, 56/396, 1/3822, 74/5, 74/6, 74/7, 200/313, 
56/376, 34/2, 5, 88/43, 247/8, 1/2856, 248/3, 250/1, 251, 1/1908, 1/1909, 
1/2299, 1/1403, 1/1844, 1/1149, 95/2, 1/667, 1/236, 1/1962, 1/1963, 
70/109, 200/802, 200/566, 200/567, 200/801, 1/1932, 1/2509, 1/2510, 
1/2299, 56/55, 88/70, 1/1367, 1/3808, 70/131, 1/1472, 95/4, 54/1, 
1/3742, 1/3743, 257/9, 1/1910, 66/54, 1/604, 1/2376, 1/1664, 1/621, 
1/2014, 1/4102, 1/1863, 1/1382, 159/15, 159/21, 159/4, 1/621, 1/2014, 
1/4102, 1/398, 200/643, 231/2, 88/7, 105/52, 200/623, 200/624, 56/396, 
56/397, 56/432, 56/210, 200/828, 68/1, 200/800, 1/1250, 1/1068, 1/4287, 
1/379, 1/2118, 81/7, 81/22, 81/57, 13/5, 200/585, 30/9, 1/1974, 1/1010, 
200/593, 200/32, 1/2030, 1/443, 1/808, 56/430, 56/131. 56/105, 56/106, 
56/107, 56/163, 1/2834, 1/2835, 1/4073, 200/646, 1/2897, 1/1026, 
1/2899, 239/2, 239/4, 245/1, 245/2, 245/3, 230, 233/1, 233/4, 200/800, 
1/2145, 1/4733, 1/4734, 1/3149, 32/4, 32/3, 32/20, 32/53, 1/1465, 
1/2104, 1/2103, 61/1, 200/800, 200/807, 145/18, 1/1938, 1/4129, 1/4740, 

1/690, 56/55, 200/248, 1/745, 1/576, 1/3363, 200/183, 200/184, 200/197, 
200/267, 66/1, 66/53, 66/54, 56/231, 105/7, 1/1823, 1/1824, 99/6, 104/4, 
89/6, 56/151, 200/276, 200/568, 81/95, 81/97, 81/98, 89/5, 89/7, 89/9, 
1/2009, 1/1176, 1/1591, 1/1401, 1/1457, 145/12, 44/6, 44/18, 73/10, 
73/30, 73/38, 57/20, 57/19, 200/814, 66/66, 1/991, 1/1432, 1/26, 70/42, 
222/2, 232/6, 232/2, 232/5, 232/7, 225/3, 145/83, 159/22, 70/155, 18/3, 
18/6, 105/15, 1/1094, 1/1493, 127/1, 159/11, 200/769, 164/2, 164/3, 165, 
129/17, 74/5, 74/6, 74/16, 1/1177, 1/4738, 1/4783, 1/4784, 1/1019, 
44/11, 44/20, 1/988, 1/1745, 1/2313, 1/3804, 1/4516, 1/4517, 1/2012, 
1/1951, 1/2362, 1/3517, 1/1040, 1/2288, 1/1058, 1/75, 56/20, 56/392, 
200/182, 1/811, 1/3678, 68/2, 1/1942, 1/402, 1/779, 49/5, 32/16, 32/65, 
33/4, 33/13, 1/349, 1/130, 1/3286, 1/3380, 1/3383, 1/3408, 200/807, 
1/1721, 88/31, 88/32, 348/3, 39/1, 1/3749, 1/4190, 42/7, 1/623, 1/132, 
1/2302, 1/983, 1/4229, 1/4193, 1/4261, 229/4, 229/5, 1/2951, 1/3073, 
1/3075, 1/3148, 1/4770, 1/2227, 70/141, 1/1925, 1/4806, 1/418, 1/789, 
70/163, 80/3, 1/1276, 1/1277, 1/4185, 70/88, 56/15, 56/166, 48/11, 
1/2226, 15/9, 1/1718, 1/1720, 200/18, 200/69, 200/249, 18/2, 1/1001, 
1/2056, 1/9, 70/17, 145/3, 1/2202, 1/1938, 1/2240, 1/8, 1/11, 229/1, 
229/2, 229/3, 229/6, 18/3, 18/6, 68/2, 56/84, 56/36, 56/212, 56/250, 
30/11, 30/16, 1/440, 68/1, 200/807, 1/613, 1/2430, 1/2432, 56/89, 212/1, 
55/3, 1/168, 148/9, 145/9, 1/2219, 1/2097, 1/2539, 200/195, 200/284, 
200/286, 200/487, 1/23, 1/565, 1/2536, 9/6, 220/3, 220/4, 219/2, 219/4, 
219/1, 166/3, 1/4090, 44/7, 15/20, 15/30, 15/48, 1/692, 44/6, 44/18, 
50/14, 47/29, 50/16, 44/17, 50/1, 49/3, 50/4, 47/27, 1/4466, 1/3373, 
1/3405, 105/6, 18/3, 1/335, 1/4747, 1/2513, 1/2251, 1/648, 1/3749, 
1/1712, 1/1712 E 1, 1/1712 E 2, 1/1712 E 3, 1/1712 E 4, 1/1712 E 5, 
1/1712 E 6, 1/1712 E 7, 1/1712 E 8, 1/1712 E 9, 1/1712 E 10, 1/1712 E 
11, 1/1712 E 12, 1/1712 E 13, 1/1712 E 14, 1/1712 E 15, 1/1712 E 16, 
1/1712 E 17, 1/1712 E 18, 1/1712 E 19, 1/1712 E 20, 1/1712 E 21, 
1/1712 E 22, 1/1712 E 23, 1/1966, 1/1966 E 1, 1/1966 E 2, 1/1966 E3, 
141/19, 141/19 E 1, 141/19 E 2, 141/19 E 3, 141/19 E 4, 141/19 E 5, 
141/19 E 6, 141/19 E 7, 141/19 E 8, 70/45, 1/1730, 1/1730 E 1, 1/1730 
E 2, 1/1730 E 3, 1/1730 E 4, 1/1730 E 5, 1/1730 E 6, 1/1730 E 7, 1/1730 
E 8, 1/1730 E 9, 1/1730 E 10, 1/1730 E 11, 1/1730 E 12, 1/1730 E 13, 
1/1730 E 14, 22/6, 22/7, 22/2, 22/19, 22/20, 22/21, 22/22, 70/38, 1/4748, 
88/3, 1/4061, 70/74, 1/4060, 1/129, 1/4062, 1/4058, 1/4055, 1/4626, 
1/4627, 18/3, 18/6, 1/4526, 1/1758, 1/1170, 1/2456, 1/3171, 1/400, 
1/1910, 1/2174, 1/2175, 1/4369, 1/135, 83/3, 70/147, 1/1711, 1/4758, 
1/130, 1/2856, 1/4248, 1/4250, 1/1728, 56/53, 200/640, 1/4287, 1/4770, 
1/4776, 1/4778, 1/4780, 1/3573, 1/4410, 1/4767, 1/4385, 88/85, 71/3, 
70/140, 81/17, 81/31, 73/34, 56/308, 1/693, 1/64, 88/71, 1/4321, 1/3383, 
1/762, 128/18, 1/82, 229/2, 239/3, 81/20, 1/689, 245/2, 104/6, 56/327, 
981/76, 32/50, 31/3, 31/4, 31/10, 32/63, 32/106, 228/4, 1/3024, 56/84, 
56/38, 1/1159, 9/4, 65/1, 66/5, 1/248, 1/249, 1/1508, 1/381, 1/788, 1/675, 
1/1473, 1/381, 1/380, 200/444, 11, 210/3, 210/4, 200/443, 1/4239, 
1/4584, 1/139, 1/1394, 1/630, 1/1811, 1/1261, 1/417, 1/144, 1/635, 
1/1078, 1/1395, 229/5, 1/384, 1/882, 1/385, 1/2035, 15/28, 15/29, 15/21, 
107/5, 1/988, 33/17, 23/5, 233/2, 232/1, 231/7, 7/12, 200/594, 1/3288, 
1/2087, 81/131, 1/70, 62/46, 233/4, 149/5, 56/84, 56/38, 1/3120, 1/136, 
1/2032, 1/1099, 1/1571, 1/2288, 1/3754/, 1/3756, 159/10, 254/3, 56/357, 
56/304, 51/1, 51/3, 88/36, 1/1716, 1/1886, 1/1783, 88/8, 1/1797, 1/437, 
1/3202, 1/3830, 1/3831, 1/3841, 1/3836, 1/1537, 56/378, 56/329, 1/3833, 
1/2008, 1/73, 1/3287, 1/580, 1/2284, 1/72, 1/3662, 147/6, 1/145, 145/61, 
145/88, 145/74, 147/24, 145/65, 1/4210, 70/138, 70/128, 149/1, 73/36, 
1/4135, 62/22, 981/56, 254/2, 70/96, 1/1464, 1/145, 2/1, 1/4192, 254/8, 
153/1, 153/3, 153/7, 162/20, 15/28, 15/16, 15/21, 1/4121, 1/1017, 
1/4242, 50/7, 50/8, 4/5, 141/10, 4/2, 27/6, 45/9, 30/13, 45/10, 45/1, 
1/434, 25/4, 5/3, 1/4727, 56/383, 56/384, 253/2, 1/2378, 1/3946, 88/29, 
1/2049, 1/1537, 1/3057, 56/231, 54/3, 54/2, 1/2047, 1/2014, 1/3445, 
1/68, 6/12, 248/17, 248/4, 253/9, 248/18, 248/19, 1/146, 1/637, 1/1761, 
1/1696, 1/3924, 30/4, 1/4752, 1/3678, 1/811, 1/3675, 1/447, 15/46, 
1/3021, 44/8, 32/67, 33/15, 15/2, 32/109, 1/1147, 1/1146, 1/3052, 
70/105, 1/1867, 1/2003, 1/1424, 1/1425, 1/2016, 1/4498, 1/1080, 1/638, 
1/1079, 231/1, 231/2, 1/1899, 1/407, 200/636, 200/628, 200/627, 1/42, 
20/3, 200/629, 6/13, 1/3176, 1/2482, 1/1932, 1/646, 1/1503, 81/91, 
1/440, 1/631, 1/140, 1/1034, 1/1035, 56/302, 101/1, 101/11, 100/17, 
100/21, 100/14, 100/15, 100/1, 100/21, 228/1, 40/1, 15/44, 1/239, 
1/4276, 1/4575, 1/998, 85/4, 88/58, 88/59, 1/4309, 228/6, 56/149, 257/4, 
1/23, 1/3009, 1/2202, 1/3248, 54/3, 1/2233, 58, 66/13, 66/77, 66/13, 
200/224, 200/108, 20/6, 1/4723, 1/4086, 51/10, 51/2, 1/3889, 1/452, 9/5, 
1/585, 96/5, 1/4093, 1/4145, 70/132, 70/90, 1/3187, 1/2347, 56/142, 
83/20, 70/725, 1/3277, 1/38, 1/4544, 1/4543, 1/595, 92/11, 56/141, 
81/122, 1/254, 70/97, 70/83, 1/3362, 200/18, 1/1210, 92/5, 81/26, 81/46, 
1/2019, 1/1442, 1/2105, 1/1226, 1/1705, 200/40, 200/41, 200/40, 
200/571, 200/547, 1/378, 1/575, 1/2312, 1/44, 88/33, 1/2495, 81/11, 
1/3961, 56/413, 1/2164, 1/3755, 1/3757, 1/3137, 81/104, 88/79, 981/165, 
88/21, 1/1174, 1/1175, 1/3378, 1/46, 54/2, 47/4, 47/5, 47/4, 1/3004, 
1/184, 1/347, 1/1134, 1/420, 1/2062, 1/2348, 1/365, 1/157, 1/2695, 2/1, 
26/9, 57/2, 1/2116, 1/4467, 1/3113, 1/3096, 1/3414, 56/436, 56/26, 
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1/274, 1/161, 56/427, 200/127, 200/122, 147/20, 147/16, 147/22, 1/164, 
1/2182, 1/1066, 1/2320, 56/420, 56/76, 133/2, 1/1275, 127/3, 56/231, 
56/388, 56/390, 1/3463, 104/3, 16/5, 15/38, 56/231, 200/281, 200/408, 
1/190, 1/273, 1/2484, 15/6, 88/75, 15/6, 1/624, 1/2936, 74/15, 1/2007, 
104/59, 102/7, 104/1, 104/63, 1/1881, 1/4257, 80/3, 13/1, 1/3466, 17/1, 
56/256, 13/1, 62/37, 253/6, 253/9, 32/31, 83/8, 83/45, 88/69, 153/4, 
153/6, 62/44, 105/5, 56/365, 1/1744, 1/1663, 1/1216, 1/1744, 1/1663, 
1/3069, 15/35, 15/45, 1/31, 1/3347, 1/3345, 1/3183, 1/3188, 1/3349, 
1/3348, 88/37, 1/1859, 1/3057, 1/3039, 1/3093, 1/798, 200/621, 200/622, 
15/17, 15/1, 1/2320, 1/427, 200/121, 200/122, 15/35, 200/416, 56/417, 
56/418, 41/2, 1/1852, 1/428, 1/429, 1/4262, 73/16, 200/849, 92/15, 
56/110, 200/352, 200/246, 1/1166, 148/9, 148/11, 104/26, 232/6, 232/7, 
233/4, 233/2, 1/4132, 1/1457, 233/4, 114/11, 232/2, 232/1, 200/595, 
127/9, 200/781, 145/87, 147/3, 147/31, 147/27, 145/1, 102/9, 56/247, 
56/21, 1/773, 1/391, 1/447, 1/4139, 1/450, 1/4782, 1/449, 1/4785, 233/2, 
148/10, 1/3053, 1/1474, 1/1712, 1/2991, 1/2979, 1/2983, 1/2985, 228/1, 
1/1219, 247/10, 1/595, 1/3761, 44/5, 1/2299, 81/94, 56/405, 200/803, 
132/18, 32/4, 142/5, 1/1247, 148/13, 141/3, 1/2956, 1/16, 1/2955, 
1/2963, 13/4, 13/12, 1/3649, 228/8, 228/1, 56/253, 1/3996, 132/13, 
132/15, 132/9, 132/17, 1/275, 1/2480, 1/1641, 1/4718, 1/2201, 1/2166, 
257/10, 200/843, 70/8, 145/70, 145/71, 1/1719, 1/1720, 1/1718, 200/610, 
200/473, 1/4077, 15/39, 6/1, 6/7, 6/4, 1/352, 200/797, 200/798, 200/799, 
200/795, 200/796, 1/150, 134/1, 134/6, 134/4, 158/3, 1/2153, 1/2150, 
1/2151, 32/95, 37/3, 37/4, 56/47, 56/222, 56/161, 158/10, 134/2, 134/15, 
137/1, 73/28, 134/24, 158/9, 200/576, 134/7, 134/19, 1/274, 1/199, 
1/3996, 89/12, 15/15, 15/16, 1/2018, 254/12, 86/11, 56/424, 105/45, 
56/249, 1/628, 148/7, 148/8, 1/1945, 1/1039, 56/401, 200/402, 56/400, 
200/804, 32/57, 129/13, 1/2176, 1/34, 1/4294, 1/4320, 56/144, 62/19, 
62/56, 70/121, 88/82, 56/145, 1/1421, 1/2447, 1/1096, 1/1097, 70/150, 
159/12, 133/1, 1/444, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 200/849, 7/9, 7/10, 162/10, 
162/6, 1/591, 232/2, 32/11, 158/8, 1/4678, 1/148, 200/654, 200/655, 
1/4133, 1/4744, 232/2, 1/1935, 1/1966, 15/51, 1/4694, 56/53, 1/207, 
200/413, 56/173, 2/1, 200/122, 200/143, 142/2, 1/4181, 61/15, 200/849, 
1/1633, 1/1762, 1/204, 1/2370, 1/2371, 1/2372, 1/1038, 1/1037, 42/4, 
49/10, 86/3, 89/1, 96/9, 44/10, 15/42, 15/43, 200/630, 1/1016, 200/145, 
200/26, 200/209, 200/178, 1/180, 152/4, 1/595, 1/666, 1/233, 1/235, 
1/1082, 229/1, 1/1117, 1/1118, 158/5, 1/622, 32/31, 1/1896, 1/1898, 
1/407, 81/82, 81/97, 1/3821, 1/28, 30/10, 15/2, 49/12, 49/1, 49/13, 49/14, 
49/16, 49/2, 49/7, 1/770, 1/2226, 145/73, 1/4754, 1/766, 1/380, 1/3947, 
1/2702, 15/20, 15/30, 15/48, 56/406, 56/145, 56/381, 56/379, 56/380, 
1/1103, 32/94, 32/76, 3275, 153/2, 162/21, 162/22, 153/5, 162/24, 70/78, 
1/1836, 1/2267, 1/4746, 1/1781, 1/1780, 88/30, 1/1949, 1/255, 1/256, 
62/57, 257/19, 1/801, 1/3465, 1/1476, 1/1052, 1/1346, 228/1, 70/142, 
81/129, 1/4318, 1/1316, 1/3880, 26/10, 26/12, 69, 1/375, 1/402, 1/393, 
13/11, 200/422, 200/355, 200/293, 200/299, 200/567, 200/566, 200/299, 
200/274, 132/6, 132/12, 132/7, 233/4, 233/2, 104/24, 1/1501, 1/1127, 
1/1003, 1/84, 1/395, 1/84, 1/395, 1/399, 1/1295, 81/126, 1/3350, 1/4381, 
1/637, 1/146, 200/597, 105/47, 200/83, 1/399, 200/635, 154/2, 162/2, 
1/1397, 1/3224, 1/3784, 1/226, 1/660, 1/4158, 22/6, 22/7, 1/209, 70/6, 
70/43, 70/141, 1/267, 1/4247, 13/10, 256/1, 1/2645, 1/4409, 1/1093, 
1/4400, 81/128, 1/27, 200/634, 200/637, 1/1085, 66/1, 6/20, 1/2482, 
1/2484, 100/13, 95/13, 73/17, 1/3920, 1/1246, 1/170, 1/4801, 1/2191, 
1/3091, 1/1580, 1/392, 1/364, 1/4675, 1/15, 1/14, 1/987, 1/2198, 1/1306, 
73/19, 1/4590, 1/4592, 1/4786, 1/4787, 1/4383, 1/4788, 1/1405, 56/89, 
1/660, 73/15, 70/141, 1/4664, 1/1060, 1/1063, 66/57, 52/5, 54/1, 141/18, 
1/1004, 1/1005, 1/560, 1/295, 256/2, 88/76, 1/1032, 73/13, 1/4591, 
1/4593, 1/1397, 56/245, 56/223, 56/22, 56/23, 56/254, 56/8, 1/783, 
200/642, 200/26, 200/791, 200/792, 66/25, 200/115, 200/17, 200/820, 
200/819, 200/813, 200/816, 200/821, 200/814, 200/811, 200/812, 
200/843, 65/2, 1/561, 81/123, 1/4402, 1/1491, 30/1, 27/2, 30/12, 30/11, 
30/3, 1/561, 56/363, 17/4, 200/131, 1/3893, 1/4390, 51/6, 51/8, 1/413, 
1/1102, 1/68, 56/70, 1/1000, 1/639, 107/12, 22/18, 27/7, 70/16, 1/276, 
1/4498, 1/1109, 1/4775, 1/4751, 1/2225, 1/2224, 1/17, 1/2933, 70/112, 
73/11, 73/12, 73/14, 73/18, 73/21, 73/22, 1/4588, 1/4589, 73/9, 73/1, 
1/1103, 1/2366, 1/2367, 1/2232, 1/395, 1/2373, 1/1201, 1/2377, 1/2114, 
114/11, 200/629, 200/626, 200/625, 102/2, 102/11, 104/60, 104/62, 
1/345, 1/1876, 141/23, 141/21, 141/25, 81/38, 81/81, 26/6, 1/4677, 48/8, 
13/13, 20/9, 48/14, 1/1144, 42/1, 42/13, 1/4520, 42/15, 1/2089, 132/10, 
2453, 1/4288, 105/50, 1/3574, 1/4777, 9/8, 1/1130, 1/993, 1/74, 1/2525, 
56/437, 1/403, 1/3015, 1/1036, 1/1141, 1/1137, 1/2590, 227/3, 1/1106, 
1/1105, 32/30, 1/3162, 1/4745, 1/1129, 70/127, 1/386, 200/131, 1/29, 
1/4184, 1/4316, 15/36, 15/53, 1/1942, 248/13, 1/78, 32/62, 56/179, 
26/208, 56/39, 134/27, 134/25, 247/11, 130/2, 1/643, 1/1301, 1/3023, 
1/4221, 1/1414, 56/114, 70/134, 81/136, 81/9, 81/33, 1/4150, 70/82, 
26/122, 26/120, 56/416, 56/417, 200/605, 200/606, 1/2308, 56/121, 
56/123, 1/1469, 1/2413, 162/25, 154/1, 47/7, 257/3, 56/50, 1/1124, 
1/1125, 1/1594, 1/3983, 1/2005, 162/11, 30/8, 70/136, 1/1030, 1/3035, 
981/8, 981/67, 200/186, 99/7, 253/7, 148/1, 32/89, 148/6, 1/2310, 1/251, 
145/63, 1/68, 70/119, 70/81, 56/20, 56/392, 981/55, 56/171, 1/42, 56/4, 

200/199, 56/431, 66/12, 59, 88/24, 1/2946, 1/3068, 81/96, 1/1374, 56/34, 
81/83, 88/81, 222/3, 70/40, 107/7, 56/30, 56/323, 42/10, 1/3315, 4/3, 
200/808, 56/41, 248/16, 141/1332/78, 1/2215, 1/2968, 1/2974, 1/1608, 
99/10, 1/4327, 1/3890, 1/813, 200/829, 200/844, 1/3358, 1/3246, 47/10, 
114/4, 1/1778, 1/1212, 56/435, 33/16, 33/11, 252/9, 47/19, 1/616, 
1/4499, 147/15, 96/3, 96/4, 1/3387, 128/19, 203/9, 147/23, 147/11, 
56/343, 1/426, 1/241, 56/113, 1/3372, 1/53, 159/13, 159/20, 159/3, 
1/48105/44, 145/17, 145/67, 56/20, 232/3, 81/76, 56/340, 56/348, 
56/349, 1/1681, 1/4578, 1/4607, 1/4820, 1/69, 1/603, 200/496, 145/66, 
1/369, 25/6, 1/3778, 57/2, 257/20, 145/22, 1/3096, 83/9, 70/92, 73/32, 
1/3152, 1/1768, 32/114, 134/23, 44/12, 44/13, 44/14, 44/1, 44/19, 
56/434, 30/2, 26/11, 70/87, 32/29, 32/83, 1/25981/3443, 228/11, 42/17, 
47/20, 47/16, 7/8, 7/4, 47/17, 47/40, 1/26, 1/682, 70/86, 26/242, 56/160, 
9/2, 89/11, 54/4, 54/5, 56/1, 88/78, 56/29, 56/341, 56/183, 56/93, 124/7, 
88/20, 1/3738, 81/30, 81/39, 1/421, 1/3226, 1/2231, 1/2957, 1/3031, 
1/3030, 83/18, 83/1, 83/17, 32/6, 32/105, 128/12, 88/5, 83/21, 30/2, 
1/4270, 105/46, 1/1377, 1/1865, 99/1, 99/13, 99/22, 981/58, 88/16, 1/61, 
1/595, 1/2610, 1/1946, 1/4637, 56/353, 1/243, 1/3853, 1/63, 1/4647, 
24/13, 74/14, 1/3829, 83/40, 32/5, 56/44, 47/14, 32/84, 70/152, 145/21, 
145/56, 145/32, 145/33, 159/7, 47/26, 200/575, 56/362, 83/31, 70/151, 
99/13, 99/21, 1/3006, 1/412, 1/3899, 20/2, 1/4391, 66/10, 1/400, 
200/590, 1/1810, 1/1067, 1/1581, 200/831, 200/832, 200/836, 200/822, 
200/835, 200/833, 200/834, 56/227, 200/621, 200/622, 1/3994, 1/358, 
1/4013, 1/4968, 50/9, 81/123, 1/3296, 1/1550, 32/96, 48/15, 47/8, 
81/115, 1/2838, 1/4800, 200/607, 1/1767, 1/192, 70/153, 88/18, 57/12, 
145/54, 145/29, 145/30, 1/3084, 1/3026, 1/2602, 1/3005, 105/44, 1/3558, 
257/2, 99/14, 1/1342, 1/3906, 1/3964, 66/4, 1/1821, 1/2076, 1/2076, 
1/814, 32/35, 32/55, 1/3943, 1/3944, 1/3945, 1/2273, 1/3740, 228/9, 
228/10, 42/11, 1/1193, 200/610, 200/611, 1/1589, 1/1548, 1/556, 254/6, 
1/1506, 1/1200, 145/13, 56/139, 145/23, 145/53, 145/49, 1/581, 145/28, 
145/41, 145/2, 44/16, 44/9, 1/1133, 1/348, 15/4, 44/15, 70/135, 4/6, 4/5, 
4/4, 4/3, 4/2, 4/1, 6, 10, 12, 1/2272, 1/3415, 86/1, 1/3334, 149/4, 1/3714, 
1/4606, 619/1, 147/5, 32/87, 1/4042, 56/307, 83/41, 83/5, 83/44, 1/3064, 
1/4154, 145/59, 145/36, 145/37, 1/2960, 39/5, 1/1589, 1/1548, 1/556, 
88/10, 88/9, 1/15051/1506, 1/390, 1/618, 1/2010, 1/2254, 30/14, 124/8, 
129/21, 160/4, 129/9, 47/25, 147/29, 1/2450, 147/29, 104/3, 1/3996, 
200/6, 208/2, 54/9, 53/4, 1/4362, 99/11, 27/4, 1/4086, 55/1, 212/2, 212/1, 
26/7, 1/392, 1/1816, 1/1817, 1/1193, 1/385, 200/475, 56/250, 56/56, 
56/212, 56/84, 56/36, 56/35, 200/473, 200/474, 200/555, 96/1, 96/2, 
24/8, 1/389, 1/4798, 1/4731, 1/397, 81/6, 253/3, 1/1839, 981/86, 127/8, 
114/1, 85/16, 88/14, 56/351, 107/4, 107/1, 107/22, 107/20, 107/19, 
56/301, 257/7, 91/7, 1/2311, 1/3136, 1/2283, 48/1, 48/16, 1/650, 127/7, 
1/3358, 1/3246, 981/173, 107/16, 107/17, 56/152, 56/306, 56/152, 
129/3, 85/13, 85/14, 88/74, 47/11, 47/31, 47/32, 47/33, 47/34, 47/28, 
47/36, 47/37, 47/38, 47/39, 47/6, 50/17, 218, 217, 50/1847/12, 47/13, 
47/3, 222/6, 1/1089, 88/80, 142/4, 44/4, 44/13, 44/14, 81/101, 81/64, 
81/37, 145/52, 145/50, 145/27, 1/3891, 32/18, 32/82, 88/87, 70/9, 69, 
70/142, 70/143, 70/141, 70/164, 56/181, 56/18, 1/2091, 1/4633, 70/128, 
1/1139, 1/2029, 1/555, 1/357, 1/891, 81/20, 1/3082, 70/116, 257/11, 
1/658, 1/4663, 1/4662, 1/4661, 1/4325, 50/11, 50/12, 1/4608, 200/42, 
1/1154, 1/1888, 1/1012, 1/3237, 1/3233, 1/1831, 1/1480, 1/3992, 1/405, 
1/4076, 1/4043, 200/9, 85/17, 104/3, 56/76, 56/167, 42/16, 228/12, 
70/113, 1/4183, 56/158, 1/1698, 56/368, 1/83, 62/52, 1/2408, 1/2409, 
1/1203, 1/3896, 1/2489, 1/5421, 1/4525, 1/4126, 200/638, 200/225, 
200/120, 1/4326, 32/33, 32/51, 159/14, 56/55, 19/1, 1/408, 32/93, 
1/3863, 42/7, 1/3391, 1/2046, 1/363, 1/2419, 1/2420, 1/2421, 1/414, 
1/1507, 107/18, 200/598, 145/58, 145/35, 145/45, 1/4223, 1/2149, 
1/2152, 1/4224, 134/12, 134/22, 1/1199, 1/4676, 200/445, 200/479, 
90/5, 90/1, 1/626, 1/1069, 1/644, 91/8, 200/417, 20/203, 91/9, 200/499, 
200/343, 15/34, 1/2286, 228/2, 39/3, 39/6, 42/14, 42/2, 32/27, 1/4687, 
1/4689, 1/1370, 1/1379, 1/1673, 1/4088, 1/1867, 99/17, 1/2500, 1/2195, 
145/14, 81/16, 1/3928, 9/1, 9/13, 1/181, 561/6, 1/4041, 200/589, 214, 
215, 216, 200/7, 200/233, 200/823, 200/241, 200/824, 252/10, 16/1, 
1/2422, 16/7, 56/38, 200/291, 200/292, 200/414, 81/25, 1/1190, 200/218, 
200/418, 200/419, 56/25, 56/421, 1/1312, 1/31, 1/3329, 1/1260, 1/3861, 
70/120, 976/801, 1/1832, 1/1833, 1/1834, 1/1837, 1/4191, 1/1482, 
104/3, 56/65, 56/21, 1/3926, 1/1190, 1/3461, 1/1842, 1/1171, 1/2142, 
1/1840, 147/2, 1/1541, 1/1542, 200/280, 200/279, 200/278, 1/1163, 
1/1164, 56/416, 231/1, 231/2, 229/5, 25/12, 25/11, 1/409183/10, 83/23, 
1/404, 62/15129/4, 203/11, 162/2, 159/2, 1/997, 1/76, 6/2, 6/4, 4/8, 4/1, 
1/4481, 1/4481 E1, 1/4482, 1/4482 E1, 45/2, 45/12, 16/1, 25/1, 483/20, 
105/53, 105/44, 66/4, 66/10, 1/4089, 1/4087, 1/568, 26/4, 26/8, 1/1466, 
56/354, 56/371, 1/1163, 1/1164, 1/4124, 1/4609, 70/5, 1/1729, 1/1728, 
1/1037, 52/12, 208/6, 208/9, 200/203, 66/65, 200/692, 1/2149, 56/16, 
200/787, 70/98, 1/1201, 1/2375, 1/1201, 1/2370, 1/1557, 588/1, 1/4269, 
1/1510, 104/9, 105/42, 105/40, 105/39, 105/38, 105/37, 105/36, 105/34, 
105/32, 1/1510, 105/30, 105/28, 105/26, 105/24, 105/22, 105/20, 105/18, 
105/19, 105/21, 105/23, 105/25, 105/27, 105/29, 105/33, 104/46, 105/35, 
105/1, 104/47, 104/48, 104/49, 104/50, 104/53, 200/93, 200/66, 200/68, 
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200/131, 200/130, 200/67, 200/132, 1/1687, 200/757, 200/758, 56/438, 
145/84, 1/782, 200/588, 70/86, 200/652, 600/649, 200/647, 54/1, 1/2437, 
1/2436, 52/6, 56/170, 200/96, 1/1233, 1/3156, 1/3155, 7/2, 16/8, 1/3400, 
1/4236, 200/645, 52/5, 52/1, 52/2, 1/2701, 1/3205, 1/2266, 224/3, 224/4, 
1/1010, 1/1974, 232/1, 166/1, 168/2, 166/3, 162/13, 162/9, 162/3, 
162/17, 1/1757, 32/20, 32/53, 32/3, 32/4, 213/1, 233/2, 233/3, 88/63, 
111/2, 1112/2, 200/499, 200/343, 200/809, 232/1, 56/303, 56/439, 70/86, 
81/114, 70/164, 1/4355, 108, 107/2, 57/3, 200/783, 200/791, 200/784, 
70/154, 1/1893, 56/357, 1/2316, 6/53, 1/1328, 1/1328 E1, 1/1328 E2, 
1/1328 E3, 142/3, 1/981, 1/981 E1, 1/981 E2, 1/981 E3, 1/981 E4, 1/981 
E5, 1/981 E6, 1/981 E7, 1/981 E8, 1/981 E8, 1/981 E9, 1/981 E10, 1/981 
E11, 1/981 E12, 1/981 E13, 1/981 E14, 1/981 E15, 1/981 E16, 1/981 
E17, 1/981 E18, 1/981 E19, 1/981 E20, 1/981 E21, 1/981 E22, 1/981 
E23, 1/981 E24, 1/981 E25, 1/981 E26, 1/981 E27, 1/16, 1/170, 1/170 
E1, 1/170 E2, 1/170 E3, 1/170 E4, 1/170 E5, 1/170 E6, 1/170 E7, 1/170 
E8, 1/170 E9, 1/170 E10, 1/170 E11, 1/170 E12, 1/170 E13, 1/170 E14, 
1/170 E15, 1/170 E16, 1/170 E17, 1/170 E18, 1/170 E19, 1/4479, 1/4479 
E1, 56/429, 200/577, 1/1936, 1/1936 E1, 1/1936 E2, 1/1913, 1/2428, 
1/4473, 1/4473 E1, 1/4471, 1/4474, 1/4474 E1, 1/4472, 1/4472 E1, 
1/4471 E1, 1/4480, 1/4480 E1, 1/4476, 1/4479, 1/4479 E1, 1/4767, 
1/4478, 1/4478 E1, 1/4475, 1/4477, 1/4477 E1, 56/423, 22/1, 981/52, 
981/169, 56/53, 68/1, 1/1168, 1/1169, 1/3249, 1/253, 1/2956, 32/32, 
56/20, 1/662, 1/1086, 1/3282, 1/3283, 1/3377, 1/406, 1/3407, 1/568, 
1/1222, 1/1324, 1/1324 E1, 1/1324 E2, 1/1324 E3, 1/1324 E4, 1/1324 
E5, 1/1324 E6, 1/1324 E7, 1/1324 E8, 1/1324 E9, 1/1324 E10, 1/1324 
E11, 1/1324 E12, 1/1324 E13, 1/1324 E14, 1/1324 E15, 1/1324 E16, 
1/1324 E17, 1/1324 E18, 1/1324 E19, 1/1324 E20, 1/1324 E21, 1/1324 
E22, 1/1324 E23, 1/1324 E32, 1/1324 E33, 1/1324 E34, 1/1324 E35, 
1/1324 E36, 1/1324 E37, 1/1324 E38, 1/1324 E39, 1/1324 E40, 1/1324 
E41, 1/1324 E42, 1/1324 E43, 1/1324 E44, 1/1324 E45, 1/1324 E46, 
1/1324 E47, 1/1324 E48, 1/1324 E49, 1/1324 E50, 1/1324 E51, 1/1324 
E52, 1/1324 E53, 1/1324 E54, 1/1324 E55, 1/1324 E56, 1/1324 E57, 
1/1324 E58, 1/1324 E59, 1/1324 E60, 1/1324 E61, 1/1324 E62, 1/1324 
E63, 1/1324 E64, 1/1324 E65, 1/1324 E66, 1/970, 1/970 E1, 1/970 E4, 
1/1846, 1/970 E19, 1/970 E20, 1/970 E21, 1/970 E18, 1/970 E3, 1/970 
E31, 1/970 E41, 1/970 E48, 1/813, 1/2418, 981/51, 981/170, 981/174, 
981/65, 1/1024, 1/3281, 56/330, 98/1, 1/1952, 1/970 E5, 1/1119, 1/1120, 
1/153, 1/2303, 32/115, 1/3225, 1/4358, 73/27, 107/11, 1/2454, 1/2450, 
1/814, 141/17, 141/15, 141/14, 1 /2961, 105/56, 1/2601, 141/16, 80/1, 
80/2, 1/1114, 1/1113, 1/1428, 1/4516, 1/4517, 1/3804, 1/237, 1/668, 
1/3899, 104/9, 104/29, 104/30, 105/13, 105/11, 1/237, 134/4, 134/7, 
134/22, 134/14, 134/18, 200/417, 1/2276, 1/678, 1/1193, 1/1712, 200/63, 
200/416, 200/66, 56/412, 200/305, 141/23, 141/21, 141/43, 141/25, 
76/2, 70/30, 70/166, 70/168, 70/31, 968, 542, 615, 258, 412, 542, 613, 
1/1229, 1/1208, 1/976, 1/1396, 200/27, 200/37, 1/1984, 1/1985, 1/1986, 
1/1987, 1/1989, 1/1990, 1/1991, 1/1992, 1/1993, 300/2, 318/1, 82, 43, 

201/3, 542, 623, 114/8, 115/1, 115/2, 114/8, 115/2, 115/3, 114/8, 109, 
122, 124/1, 123, 127/1, 132/1, 135, 116, 141/1, 142/1, 141/2, 158/6, 
158/4, 141/20, 158/11, 141/26, 158/1, 156/2, 158/2 145/86, 145/85, 
147/28, 145/82, 1/609, 1/996, 1/4657, 1/1381, 1/1004, 1/4223, 1/563, 
1/4136, 1/4559, 1/4369, 1/586, 1/21, 1/1384, 1/2157, 1/164, 1/2026, 
1/595, 1/3311, 1/1319, 1/1039, 1/271, 1/3311, 1/62, 1/129, 1/4060, 
1/129, 1/1637, 56/425, 88/73, 56/342, 102/10, 104/2, 143/1, 105/9, 
143/2, 105/9, 105/56, 203/15, 203/12, 81/1, 70/144, 74/13, 70/173, 
70/172, 70/175, 70/171, 70/11, 70/168, 70/141, 70/30, 70/31, 71/2, 
1/4594, 1/4589, 1/3164, 1/2274, 1/2350, 1/1381, 1/1380, 1/1094, 1/4554, 
1/3910, 1/4789, 1/262, 1/4771, 1/1110, 1/3901, 1/3902, 1/256, 1/3650, 
1/4762, 1/1071, 1/1730, 1/344, 1/4702, 1/1158, 1/3020, 1/2961, 1/2600, 
1/4794, 1/1752, 1/4781, 1/4783, 1/4655, 1/4784, 57/4, 65/3, 26/5, 48/3, 
48/4, 48/2, 48/1, 48/3, 32/26, 30/7, 32/26, 228/18, 229/4, 32/45, 232/1, 
233/4, 227/2, 233/4, 1/551, 1/2083, 1/3812, 1/2352, 1/227, 1/2551, 
1/228, 1/159, 1/158, 1/229, 1/157, 1/156, 1/231, 1/230, 1/3337, 1/1074, 
1/3336, 1/151, 1/1521, 1/1195, 1/3338, 1/3339, 1/3340, 1/3341, 1/3717, 
1/3718, 1/3719, 1/3720, 1/1375, 1/1375 E1, 1/1375 E 2 и 1/4817. Ван 
снаге стављају се и парцеле старог премјера KO Xaџибајир, које су 
означене као к.ч. бр. 62/4, 62/5, 3/7, 62/41, 62/27, 62/23, 62/30, 62/61, 
62/20, 62/53, 3/11, 61/19, 62/7, 62/6, 3/15, 5/4, 61/24, 11/6, 11/7, 56/8, 
62/8, 62/9, 61/20, 3/15, 62/45, 1/1, 7/1, 4/2, 3/1, 4/1, 6/2, 6/6, 5/21, 62/28, 
62/24, 62/51, 62/24, 57/2, 57/4, 5/12, 5/17, 5/16, 62/3, 62/60, 253/5, 3/2, 
62/26, 32/48, 62/47, 11/4, 57/2, 61/5, 57/3, 5/14, 5/10, 3/13, 3/10, 61/25, 
3/12, 61/10, 61/23, 61/22, 61/7, 61/2, 61/12, 62/14, 62/42, 62/34, 62/35, 
57/5, 61/4, 57/1, 57/3, 61/16, 3/15, 62/36, 62/16, 61/1, 61/3, 61/18, 
62/48, 5/3, 61/50, 61/14, 61/25, 61/21, 11/4, 62/39, 62/55, 57/6, 57/7, 
3/9, 5/2, 5/18, 5/19, 5/20, 5/9, 5/7, 5/1, 5/11 и 3/16. Ван снаге стављају 
се парцеле старог премјера КО Парнице, које су означене као к.ч. 
бр. 6/15, 6/28, 6/3, 6/17, 6/48, 6/26, 6/35, 3/22, 3/18, 1/6, 6/24, 6/14, 6/9, 
6/8, 3/19, 3/23, 6/34, 19/2, 19/3, 1/7, 1/2, 6/22, 6/32, 6/36, 3/4, 19/5, 3/12, 
3/8, 6/33, 3/15, 19/4, 3/6, 3/19, 3/23, 6/27, 6/30, 2/3, 2/5, 6/21, 4/4, 11/6, 
3/6, 3/9, 6/52, 6/46, 54/107, 6/47, 1/8, 3/36, 1/4, 4/1, 1/10, 6/31, 54/84, 
54/2, 54/299, 54/86, 54/85, 54/124, 54/123, 54/122, 54/287, 54/5, 54/90, 
54/89, 54/121, 6/7, 3/5, 20/1, 6/44, 6/4, 1/1, 6/2, 6/37, 6/47, 6/45 и 6/41. 
Ван снаге ставља се књига уложених уговора о откупу стамбених 
зграда и станова за КО Козарска Дубица 1, КО Козарска Дубица – 
град и КО Козарска Дубица – ванград.

3. Катастар непокретности за непокретности поближе описане 
у тачки 1. овог рјешења ступа на снагу осмог дана од дана објављи-
вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 21.08/951-115/19
1. јуна 2021. године Директор,
Бањалука Босиљка Предраговић, с.р.

Оснивач: Влада Републике Српске. Издавач: Јавна установа Службени гласник Републике Српске, Бања Лука, поштански фах 88. Жиро 
рачуни: 555-007-00001332-44 код Нове банке а.д. Бања Лука, 562-099-00004292-34 код НЛБ банке а.д. Бања Лука, 567-162-10000010-81 код 
Sberbank а.д. Бања Лука, 551-001-00029639-61 код UniCredit Bank а.д. Бања Лука, 571-010-00001043-39 код Комерцијалне банке а.д. Бања 
Лука и 552-030-00026976-18 код Addiko Bank а.д. Бања Лука. В.д. директора и главног и одговорног уредника Манојла Зрнић. Уредник 
Вишња Бајић Прерадовић. Техничко уређивање Горан Зеленбаба. Телефон: (051) 456-330, факс (051) 456-331, 456-341 и 456-349, 
редакција: (051) 456-357, рачуноводство: (051) 456-337, претплата: (051) 456-339. Интернет: (051) 456-346, http://www.slglasnik.
org, e-mail: sgrs.redakcija@slglasnik.org. Рјешењем Министарства информација Републике Српске, број: 01-411/93 лист је уписан 
у Регистар јавних гласила под бројем 37. Штампа: ЈУ Службени гласник Републике Српске, Бања Лука.
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