ОБРАЗАЦ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ОБАВЕШТЕЊА О ТЕХНИЧКОМ ПРОПИСУ У ПРИПРЕМИ
МЕМОРАНДУМ ОРГАНА
Министарство грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре

ОБАВЕШТЕЊЕ о пријављивању техничких прописа
у складу са Уредбом о поступку пријављивања и начину
информисања који се односе на техничке прописе, оцењивање
усаглашености и стандарде (“Службени гласник РС”, број 45/10,
114/15)

Број:
110-00-94/2017-14

Датум: 11.1.2018. године
1. Подаци о надлежном органу (назив и адреса): Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
2. Подаци о особи одређеној за комуникацију (име, електронска адреса, телефон, факс):
Ивана Божић, 062/8896-646, ivana.bozic@mgsi.gov.rs
3. Назив техничког прописа у припреми (на српском и енглеском) и број страна:
Правилник о условима за привремено постављене вучнице и смањен обим радних захтева
Ruleбоок on conditions for temporary ski lifts and reduced scope of requirements for cableway
4. Правни основ за доношење техничког прописа у припреми: Члан 27. став 4. Закона о жичарама за транспорт лица („Службени
гласник РС”, број 38/15)
5. Веза са другим прописима: Закон о железници („Службени гласник РС”, бр. 45/2013, 91/2015 и 113/2017 – др. закон)
6 Разлози за доношење техничког прописа:
Усвајањем овог правилника, у складу са овлашћењем прописаним Законом о жичарама за транспорт лица, нормативно ће се
уредити:
а) посебни услови за носећу конструкцију и опрему привремeно постављене вучнице;
б) посебни услови за станице привремено постављених вучница са ниско вођеним ужетом;
в) посебни услови за затезну ужад и затезне уређаје привремено постављених вучница;
г) посебни услови за вучнице, водеће котурове и котурне батерије привремено постављених вучница;
д) посебни услови за погон, електричне и сигнално-сигурносне уређаје привремено постављених вучница;
ђ) посебни захтеви за одржавањем привремено постављених вучница.
Усвајањем правилника реализује се законом прописано овлашћење министра надлежног за послове саобраћаја за доношењем
подзаконског акта и ствара се нормативни оквир за ефикасну примену одредаба Закона о жичарама за транспорт лица, који се
односи на техничке захтеве у услове за уређење привремено постављене вучница.
6. Врста, односно назив производа и други подаци ради ближе идентификације производа на који се технички пропис односи
(класификација по HS номенклатури царинске тарифе или ICS међународној класификацији у стандардизацији, уколико је то
могуће):
Опрема за жичаре ICS 45.100
7. Фаза:
Технички пропис у припреми
[

] Да

[

] Не

Објављен технички пропис
[
] Да
[
] Не

Ако је технички пропис објављен, навести разлоге хитности због којих није пријављен по прописаној процедури у фази припреме
8. Кратак садржај техничког прописа у припреми (на српском и енглеском језику):
Oвим правилником уређују се посебни услови за носећу конструкцију и опрему привремeно постављене вучнице, посебни услови
за станице привремено постављених вучница са ниско вођеним ужетом, посебни услови за затезну ужад и затезне уређаје
привремено постављених вучница, посебни услови за вучнице, водеће котурове и котурне батерије привремено постављених
вучница, посебни услови за погон, електричне и сигнално-сигурносне уређаје привремено постављених вучница и посебни захтеви
за одржавањем привремено постављених вучница.
This Rulebook regulates the special conditions for the supporting structure and equipment of the temporarily installed ski lifts, special
conditions for stations of temporarily installed ski lifts with low guided rope, special conditions for tightening ropes and tightening devices
of temporarily installed ski lifts, special conditions for ski lifts, guiding boards and recessed batteries temporarily set of ski lifts, etc.

9. Подаци о стандардима и техничким спецификацијама на које се технички пропис у припреми позива, односно који се користе као
основа за његову израду:
SRPS CEN TR 14819-1

SRPS CEN TR 14819-2
SRPS EN 1709
SRPS EN 1907
SRPS EN 1908
SRPS EN 1909
SRPS EN 12385-8
SRPS EN 12385-9
SRPS EN 12397
SRPS EN 12408
SRPS EN 12927-1
SRPS EN 12927-2
SRPS EN 12927-3
SRPS EN 12927-4
SRPS EN 12927-5
SRPS EN 12927-6
SRPS EN 12927-7
SRPS EN 12927-8
SRPS EN 12929-1
SRPS EN 12929-2
SRPS EN 12930
SRPS EN 13107
SRPS EN 13223
SRPS EN 13243
SRPS EN 13796-1
SRPS EN 13796-2
SRPS EN 13796-3
10. Подаци о међународним стандарима за производе који су предмет техничког прописа у припреми који се не користе као основа
за његову израду и разлози за њихово некоришћење:
Директива 2000/9/ЕЗ Европског парламента и Савета од 20. марта 2000. године која се односи на жичаре пројектоване за превоз
путника
11. Очекивани датум доношења техничког прописа и његовог ступања на снагу: 15. фебруар 2018. године
12. Предложени датум примене прописа: 15. фебруар 2018. године
13. Назив прописа који су прописом у припреми предвиђени за стављање ван снаге: нема
14. Да ли је урађена анализа ефеката прописа?
[

] Да

[

] Не

15. Да ли је текст техничког прописа доступан и на неком од страних језика?
[

] Дa

[

] Нe

16. Да ли су подаци из пријаве поверљиви?
[

] Дa

[

] Нe

17. Да ли одредбе техничког прописа у припреми садрже фискалне мере?
[

] Дa

[

] Нe

18. Процена потреба за нотификацијом:
-По Директиви 1535/ 2015 или по другом европском акту
-По споразуму СТО / ТБТ
-Остало – CEFTA [

] Дa

[

] Дa
[

] Нe

[

] Нe

[

] Дa

[

] Нe

