
На основу члана 15. став 8, члана 19. став 14, члана 22. став 8, члана 23. став 12, члана 29. став 2. и члана 30. став 5. Закона о
безбедности и интероперабилности железнице ("Службени гласник РС", бр. 104/13, 66/15 - др. закон и 92/15),

Дирекција за железнице доноси

Правилник о оцењивању усаглашености чинилаца интероперабилности и елемената структурних
подсистема, верификацији структурних подсистема и издавању дозвола за коришћење структурних

подсистема

Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 5/2016 од 25.1.2016. године,
а ступио је на снагу 2.2.2016.

1. Уводне одредбе

Предмет правилника

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступци и модули за оцењивање усаглашености и погодности за употребу чинилаца

интероперабилности, елементи структурних подсистема на које се примењују национални железнички технички прописи који подлежу
оцени усаглашености и погодности за употребу, техничка документација која прати декларацију о усаглашености и декларацију о
погодности за употребу, садржина декларације о усаглашености и декларације о погодности за употребу, поступци и модули за
верификацију подсистема, техничка документација која се прилаже уз декларацију о верификацији подсистема, садржина
декларације о верификацији подсистема, поступак издавања дозволе за коришћење структурних подсистема, документација која се
прилаже уз захтев за издавање дозволе за коришћење структурних подсистема, садржина и образац дозволе за коришћење
структурних подсистема, поступак издавања дозволе за тип возила, документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе
за тип возила, садржина и образац декларације о усаглашености са типом возила, садржина и образац дозволе за тип возила,
нумерација дозвола у складу са европским идентификационим бројем и параметри које је потребно проверити у вези са издавањем
дозволе за коришћење возила и додатне дозволе за коришћење возила која нису усаглашена са техничким спецификацијама
интероперабилности (у даљем тексту: ТСИ).

Значење појединих израза

Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) безбедна интeгрaциja је скуп мера предузeтих у сврху oбезбеђења укључивaњa неког eлeмeнтa (нпр. нoвoг типa вoзилa,

пoдсистема, дeлa, кoмпoнeнтe, сaстaвнoг дeлa, прoгрaмскe oпрeмe, пoступкa, oргaнизaциje и сл.) у вeћи систем, кojoм сe нe
прoузрoкуje нeприхвaтљив ризик зa систем;

2) верификација подсистема је поступак којим тело за оцену усаглашености проверава и потврђује да је подсистем у складу са
одговарајућим техничким прописима;

3) дозвола за коришћење је исправа којом се дозвољава пуштање у рад подсистема;
4) дозвола за тип возила је исправа којом се потврђује да је тип железничког возила усаглашен са техничким спецификацијама

интероперабилности или националним железничким техничким прописима;
5) елементи структурних подсистема су све компоненте, групе компонената, подсклопови или склопови опреме у целини, као и

софтвер, уграђени или намењени уградњи у подсистем на које се примењују национални железнички технички прописи;
6) замена у оквиру одржавања је свака замена компоненти деловима који имају исте функције и перформансе у оквиру редовног и

ванредног одржавања;
7) именовано тело је тело именовано за оцењивање усаглашености и погодности за употребу елемената структурних подсистема

на које се примењују национални железнички технички прописи и за поступак верификације подсистема на које се примењују
национални железнички технички прописи;

8) исправа о усаглашености је декларација о усаглашености, декларација о верификацији, извештај о испитивању, сертификат о
усаглашености, сертификат о верификацији или други документ којим се потврђује усаглашеност производа са прописаним
захтевима;

9) OTIF је Међувладина организација за међународни железнички превоз;
10) оцењивање погодности за употребу је поступак процене да ли су захтеви погодности за употребу наведени у одговарајућем

техничком пропису који се односе на чинилац интероперабилности, односно елемент структурног подсистема испуњени;
11) оцењивање усаглашености је поступак процене да ли су захтеви наведени у одговарајућем техничком пропису који се

односи на чинилац интероперабилности, односно елемент структурног подсистема испуњени;
12) пријављено тело је тело именовано за оцењивање усаглашености и погодности за употребу чинилаца интероперабилности и

за поступак верификације подсистема који подлежу техничким спецификацијама интероперабилности и које је пријављено
Генералном секретару OTIF или Европској комисији;

13) структурни подсистеми су делови железничког система и то: подсистем инфраструктура, подсистем енергија, подсистем
контрола, управљање и сигнализација - пружни део, подсистем контрола, управљање и сигнализација - део на возилима и
подсистем железничка возила (локомотиве, моторни возови, вучна возила за посебне намене, путничка и теретна кола);

14) тело за оцену усаглашености је заједнички назив за пријављено тело и именовано тело;
15) тeхничкa усклађеност је спoсoбнoст двa или вишe структурних пoдсистема или њихoвих дeлoвa кojи имajу нajмaњe jeдан

зajeднички интерфејс, зa међусобну интeрaкциjу дoк истовремено пojeдинaчнo зaдржaвajу пројектовано стaњe и oчeкивaни ниво
рaдних кaрaктeристикa;

16) техничке спецификације интероперабилности су техничке спецификације са којима подсистем или део подсистема
конвенционалног железничког система мора бити усаглашен у циљу испуњења основних захтева и обезбеђивања
интероперабилности железничког система;

17) тип возила обухвата основне пројектне карактеристике железничког возила одобрене сертификатом о испитивању типа или
сертификатом о испитивању пројекта;

18) чиниоци интероперабилности су све компоненте, групе компонената, подсклопови или склопови опреме у целини, као и
софтвер, уграђени или намењени уградњи у подсистем, од којих интероперабилност железничког система зависи директно или
индиректно.

2. Оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу чинилаца



интероперабилности и елемената структурних подсистема на које се примењују
национални железнички технички прописи

Поступци и модули за оцену усаглашености и оцену погодности за употребу

Члан 3.
Пријављено тело, у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице, обавља оцењивање

усаглашености и оцењивање погодности за употребу чинилаца интероперабилности а именовано тело, у складу са законом којим се
уређује безбедност и интероперабилност железнице, обавља оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу
елемената структурних подсистема подсистема на које се примењују национални железнички технички прописи (у даљем тексту:
елементи структурних подсистема) применом модула за оцену усаглашености и погодности за употребу.

Чиниоци интероперабилности и елементи структурних подсистема који подлежу оцени усаглашености и оцени погодности за
употребу и модули који се могу применити за оцену усаглашености и оцену погодности за употребу дати су у Прилогу 1, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Модули за оцену усаглашености, односно погодности за употребу и поступци који се примењују у сваком од модула, дати су у
Прилогу 2, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део .

Произвођач бира који модул/комбинација модула ће се применити за оцену усаглашености и оцену погодности за употребу
чинилаца интероперабилности, односно елемената структурних подсистема.

Захтев за оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу

Члан 4.
Захтев за оцењивање усаглашености и оцењивање погодности за употребу садржи нарочито:
1) пословно име и адресу седишта подносиоца захтева;
2) идентификацију и име лица које је овлашћено да заступа подносиоца захтева;
3) назив и опис чиниоца интероперабилности, односно елемента структурног подсистема који је предмет оцењивања

усаглашености, односно погодности за употребу, као и захтевани модул/комбинацију модула за оцењивање усаглашености,
односно погодности за употребу;

4) назив техничког прописа на основу кога се тражи оцењивање усаглашености, односно оцењивање погодности за употребу,
укључујући и број службеног гласила у коме је тај пропис објављен и

5) почетну техничку документацију потребну за оцењивање усаглашености, односно оцењивање погодности за употребу, која се
прилаже уз захтев.

Почетна техничка документација

Члан 5.
Почетну техничку документацију која омогућава оцену усаглашености и оцену погодности за употребу чинилаца

интероперабилности, односно елемената структурних подсистема припрема произвођач.
Елементи почетне техничке документације прописани су у сваком модулу за оцену усаглашености, односно модулу за оцену

погодности за употребу.

Сертификат о усаглашености и сертификат о погодности за употребу чиниоца
интероперабилности, односно елемента структурног подсистема

Члан 6.
Тело за оцену усаглашености издаје сертификат о усаглашености и сертификат о погодности за употребу чиниоца

интероперабилности, односно елемента структурног подсистема у складу са законом којим се уређује безбедност и
интероперабилност железнице.

Сертификат о усаглашености и сертификат о погодности за употребу чиниоца интероперабилности, односно елемента структурног
подсистема садржи:

1) назив тела за оцењивање усаглашености које је издало сертификат;
2) наслов "Сертификат о усаглашености" или "Сертификат о погодности за употребу" и број сертификата;
3) назив чиниоца интероперабилности, односно елемента структурног подсистема (марка, тип, ознака и сл.);
4) пословно име произвођача и његову адресу;
5) списак техничких прописа и стандарда са којима је чинилац интероперабилности, односно елемент структурног подсистема

усаглашен;
6) услове (ако их има) за његово важење;
7) датум издавања;
8) рок важења;
9) печат и потпис одговорног лица.
Рок важења сертификата из става 1. овог члана је пет година.
Сертификати из става 1. овог члана могу да садрже један или више анекса са списком делова техничке документације,

закључцима испитивања, тестирања, експлоатационог испитивања (само код сертификата о погодности за употребу) и сл.
Сертификат о усаглашености и сертификат о погодности за употребу издаје се у два оригинална примерка од којих један примерак

задржава тело за оцену усаглашености а други примерак се предаје подносиоцу захтева.

Декларација о усаглашености и декларација о погодности за употребу чиниоца интероперабилности,
односно елемента структурног подсистема

Члан 7.
На основу сертификата из члана 6. овог члана, подносилац захтева саставља декларацију о усаглашености и декларацију о

погодности за употребу чиниоца интероперабилности, односно елемента структурног подсистема.
Декларација о усаглашености и декларација о погодности за употребу чиниоца интероперабилности, односно елемента структурног

подсистема и пратећи документи морају бити потписани и датирани.



Декларације из става 1. овог члана садрже:
1) пословно име и адресу произвођача или његовог овлашћеног заступника са седиштем у Републици Србији (у случају

овлашћеног заступника такође навести име и адресу произвођача);
2) назив чиниоца интероперабилности, односно елемента структурног подсистема (марка, тип, ознака и сл.);
3) упућивање на техничке прописе са којима је чинилац интероперабилности, односно елемент структурног подсистема усаглашен;
4) назив и адресу тела за оцену усаглашености које је учествовало у оцењивању усаглашености или погодности за употребу;
5) датум издатог сертификата о усаглашености, услове и рок важења сертификата о усаглашености;
6) назив поступака (модула) примењених у циљу оцењивања усаглашености или оцењивања погодности за употребу;
7) евентуална ограничења и услове коришћења;
8) по потреби, упућивање на стандарде;
9) списак прилога и
10) податке о потписнику (назив, потпис и печат).
Садржинe декларација из става 2. овог члана дате су у Прилогу 3, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни

део.

Техничка документација која прати декларацију о усаглашености и декларацију о погодности за
употребу

Члан 8.
Техничка документација која прати декларацију о усаглашености и декларацију о погодности за употребу садржи:
1) почетну техничку документацију прописану чланом 5. овог правилника и
2) копије сертификата о усаглашености, односно сертификата о погодности за употребу са њиховим прилозима.

3. Верификација структурних подсистема

Опште одредбе о верификацији структурних подсистема

Члан 9.
Вeрификaциja структурнoг пoдсистeмa је пoступaк кojи спрoвoди подносилац захтева (наручилац или произвођач подсистема) у

циљу доказивања дa су испуњeни зaхтeви важећих прописа, укључуjући и националне железничке техничке прописе, кojи сe
oднoсe нa пoдсистем како би структурни пoдсистем могао дoбити дoзвoлу зa коришћење.

Структурни подсистеми који подлежу верификацији и модули који се могу применити на њих дати су у Прилогу 4, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Подсистем или делови подсистема се проверавају у свакој од следећих фаза:
1) целокупни пројекат;
2) изградња - градња подсистема, укључујући посебно грађевинске радове, производња, склапање чинилаца

интероперабилности, односно елемената структурних подсистема, подешавање целог подсистема и
3) коначно испитивање подсистема.

Поступци и модули за верификацију структурних подсистема

Члан 10.
Тело за оцену усаглашености обавља верификацију структурних подсистема применом модула за верификацију структурних

подсистема.
Модули за верификацију структурних подсистема и поступци који се примењују у сваком од модула дати су у Прилогу 5, који је

одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Подносилац захтева бира модул/комбинацију модула који ће се применити за верификацију структурног подсистема.

Захтев за верификацију структурних подсистема

Члан 11.
Захтев за верификацију структурних подсистема садржи:
1) пословно име, односно име или назив и адресу седишта подносиоца захтева;
2) идентификацију и име лица које је овлашћено да представља подносиоца захтева;
3) назив и опис структурног подсистема који је предмет верификације, као и захтевани модул/комбинацију модула за верификацију

структурног подсистема;
4) назив техничког прописа на основу кога се тражи верификација, укључујући и број службеног гласила у коме је тај пропис

објављен и
5) почетну техничку документацију потребну за верификацију структурног подсистема, која се прилаже уз захтев.

Почетна техничка документација

Члан 12.
Почетну техничку документацију која омогућава верификацију структурног подсистема припрема произвођач.
Елементи почетне техничке документације прописани су у сваком модулу за верификацију структурних подсистема.

Сертификат о верификацији структурног подсистема

Члан 13.
Тело за оцену усаглашености које спроводи поступак верификације оцењује пројектовање и изградњу структурног подсистема и,

уколико структурни подсистем испуњава захтеве ТСИ и/или националних железничких техничких прописа, подносиоцу захтева
издаје сертификат о верификацији структурног подсистема.

Ако је то наведено у ТСИ, односно националном железничком техничком пропису или на захтев подносиоца захтева, подсистем се
може поделити на делове или проверити у одређеним фазама поступка верификације.



Подносилац захтева може тражити прелазну изјаву за фазу пројектовања (укључујући типска испитивања) и за фазу производње
за цели подсистем или било који од делова на које је одлучио поделити подсистем.

У случају из става 3. овог члана тело за оцену усаглашености проверава и потврђује одређене делове подсистема или одређене
фазе поступка верификације и издаје прелазну изјаву о верификацији.

Ако подносилац захтева тражи прелазну изјаву о верификацији за одређене делове подсистема, ти делови се проверавају у свакој
фази прописаној чланом 9. став 3. овог правилника.

Тело за оцену усаглашености издаје једну или више прелазних изјава о верификацији.
Подносилац захтева издаје прелазну декларацију о верификацији за одговарајућу фазу.
На основу сертификата из става 1. овог члана, подносилац захтева саставља декларацију о верификацији.
У случају да постоје прелазне изјаве о верификацији, тело за оцену усаглашености их узима у обзир, и пре издавања сертификата

из става 1. овог члана:
1) потврђује да прелазне изјаве о верификацији обухватају односне захтеве из ТСИ, односно националних железничких техничких

прописа;
2) проверава све елементе структурног подсистема који нису обухваћени прелазним извештајима о верификацији и
3) проверава резултате коначног испитивања структурног подсистема као целине.
Сертификат из става 1. овог члана садржи:
1) назив тела за оцењивање усаглашености које је издало сертификат;
2) назив "Сертификат о верификацији" и број сертификата;
3) назив/кратак опис структурног подсистема;
4) пословно име и адресу наручиоца или произвођача структурног подсистема;
5) списак техничких прописа (ТСИ и/или националних железничких техничких прописа) и стандарда са којима је структурни

подсистем усаглашен;
6) упућивање на ТСИ или њихове делове са којима није оцењена усаглашеност (у случајевима одступања од примене ТСИ,

делимичне примене код обнове или унапређења подсистема, у специфичним случајевима и сл.);
7) датум издавања;
8) рок важења и
9) печат и потпис одговорног лица.
Рок важења сертификата из става 1. овог члана је пет година.
Сертификат из става 1. овог члана може да садржи један или више анекса са списком делова техничке документације,

закључцима испитивања, тестирања и сл.
Сертификат из става 1. овог члана издаје се у два оригинална примерка од којих један примерак задржава тело за оцену

усаглашености а други примерак се предаје подносиоцу захтева.
У случају модификације структурног подсистема за који је издат сертификат о верификацији, тело за оцену усаглашености

спроводи само она испитивања и тестирања делова подсистема који су модификовани и њихове интерфејсе према неизмењеним
деловима подсистема.

Декларација о верификацији структурног подсистема

Члан 14.
Декларација о верификацији структурног подсистема и пратећи документи морају бити потписани и датирани.
Декларација из става 1. овог члана заснива се на информацијама које су резултат поступка верификације структурног подсистема,

саставља се на истом језику као и техничка документација из члана 17. овог правилника и садржи нарочито:
1) упућивање на закон којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице, ТСИ и примењене националне железничке

техничке прописе;
2) упућивање на ТСИ или њихове делове у односу на које у току поступка верификације није испитана усаглашеност и примењене

националне прописе, у случајевима одступања од ТСИ, делимичне примене ТСИ код обнове или унапређења, прелазног периода у
ТСИ или у специфичном случају;

3) пословно име и адресу наручиоца или произвођача или његовог овлашћеног представника са седиштем у Републици Србији (у
случају овлашћеног представника наводи се и пословно име наручиоца или произвођача);

4) назив/кратак опис структурног подсистема;
5) називе, адресе и идентификационе бројеве пријављених тела која су спровела поступак верификације у односу на ТСИ;
6) називе, адресе и идентификационе бројеве пријављених тела која су спровела поступак верификације у односу на друге

законске прописе, ако су примењиви;
7) називе и адресе именованих тела која су спровела поступак верификације у односу на националне железничке техничке

прописе;
8) назив и адресу тела за оцену ризика које је саставило извештај о оцени ризика у односу на примењену заједничку безбедносну

методу (у даљем тексту: ЗБМ) за оцену и процену ризика;
9) број и датум издавања сертификата о верификацији структурног подсистема;
10) све важеће одредбе с којима структурни подсистем треба да буде усклађен и нарочито, ако је потребно, сва ограничења или

услове употребе;
11) назив поступака (модула) које је подносилац захтева одабрао за верификацију структурног подсистема;
12) списак документа садржаних у техничкој документацији која се даје у прилогу;
13) у случају привремене декларације њен рок важења и
14) податке о потписнику (назив, потпис и печат).
Одредбе ст. 1 и 2. овог члана сходно се примењују и на прелазну декларацију о верификацији.
Садржина декларације о верификацији структурног подсистема и садржина прелазне декларације о верификацији дате су у

Прилогу 6, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Допуна декларације о верификацији структурног подсистема

Члан 15.
Декларација о верификацији структурног подсистема мoжe бити дoпуњeнa у случajу спрoвeдeних дoдaтних верификација,

нарочито кaдa су дoдaтнe верификације неопходне зa издавање дoдaтне дoзвoле зa коришћење возила.
У случajу из става 1. овог члана, област примeнe дoпунскe декларације о верификацији oгрaничeна je нa област примeнe дoдaтних

верификација.

Декларација о верификацији структурног подсистема у случају његове модификације



Члан 16.
Ако лице које уводи модификацију структурног подсистема обухваћеног декларацијом о верификацији из члана 14. овог

правилника, која не представља замену у оквиру одржавања, докаже да модификација не утиче на основне карактеристике пројекта
подсистема значајне за усаглашеност са захтевима који се односе на основне параметре, онда лице које уводи модификацију
ажурира постојећу декларацију о верификацији у делу у коме се упућује на документе садржане у техничкој документацији и није
потребно састављати нову декларацију о верификацији.

Ако лице које уводи модификацију структурног подсистема обухваћеног декларацијом о верификацији из члана 14. овог
правилника докаже да модификација утиче на основне карактеристике пројекта подсистема значајне за усаглашеност са захтевима
који се односе на основне параметре, поступа се на следећи начин:

1) лице које уводи модификацију саставља допунску декларацију о верификацији са упућивањем на одговарајуће основне
параметре који су предмет модификације;

2) уз допунску декларацију о верификацији прилаже се списак докумената из техничке документације приложене уз основну
декларацију о верификацији који више нису важећи;

3) техничка документација приложена уз основну декларацију о верификацији допуњава се доказом да је утицај модификације
ограничен на основне параметре из тачке 1) овог става;

4) одредбе члана 14. овог правилника сходно се примењују на допунску декларацију о верификацији;
5) основна декларација о верификацији важи за све параметре који нису обухваћени модификацијом.

Техничка документација која се прилаже уз декларацију о верификацији структурног подсистема

Члан 17.
Техничку документацију која се прилаже уз декларацију о верификацији структурног подсистема комплетира тело за оцену

усаглашености.
Техничка документација из става 1. овог члана садржи:
1) почетну техничку документацију прописану чланом 12. овог правилника;
2) списак чинилаца интероперабилности, односно елемената структурних подсистема уграђених у подсистем;
3) копије декларација о усаглашености, односно декларација о погодности за употребу издатих за чиниоце интероперабилности,

односно елементе структурних подсистема из тачке 2) овог става, заједно са, где је потребно, одговарајућом прорачунском
документацијом и копијом извештаја о тестовима и испитивањима које су спровела тела за оцену усаглашености;

4) прелазне изјаве о верификацији и декларације о прелазним изјавама о верификацији, ако постоје, укључујући и потврду њихове
исправности издату од стране тела за оцену усаглашености;

5) сертификат(и) о верификацији структурног подсистема заједно са одговарајућим прoрачунима у прилогу, потписан од стране
тела за оцену усаглашености, којим се потврђује да је структурни подсистем у складу са ТСИ/националним железничким техничким
прописима и у коме су наведене све резерве забележене приликом обављања активности, а које нису опозване; уз сертификат се
прилажу и извештаји о проверама које је саставило тело за оцену усаглашености у вези са својим задатком;

6) сертификате о верификацији издатих по основу других прописа који се примењују на предметни подсистем, ако постоје и
7) извештај тела за оцену о примењеној ЗБМ за процену и оцену ризика, када је потребна потврда безбедне интеграције

структурног подсистема у постојећи систем.
Произвођач или наручилац мора чувати копију техничке документације из става 1. овог члана током радног века структурног

подсистема.

Техничка усклађеност и безбедна интеграција структурног подсистема

Члан 18.
Пре издавања дозволе за коришћење структурног подсистема пoтрeбнo je прoвeрити:
1) техничку усклађеност структурног подсистема са системом у који се интегрише и
2) безбедну интеграцију структурног подсистема у његово окружење применом ЗБМ о процени и оцени ризика.
Техничка усклађеност структурног подсистема је један од основних захтева који железнички систем мора да испуни и

подразумева да техничке карактеристике фиксних структурних подсистема морају да буду усклађене међусобно, као и са техничким
карактеристикама возова који се користе у железничком систему.

Техничка усклађеност структурног подсистема са системом у који се интегрише постиже се кроз усклађеност са важећим ТСИ,
односно националним железничким техничким прописима.

Безбедна интеграција структурног подсистема у његово окружење је део основних захтева и потребно је проверити следеће:
1) безбедну интeгрaциjу измeђу eлeмeнaтa oд кojих сe сaстojи пoдсистем;
2) безбедну интeгрaциjу измeђу пoдсистема кojи чине вoзилo или железничку мрежу;
3) безбедну интeгрaциjу вoзилa са карактеристикама железничке мрeже;
4) безбедну интeгрaциjу железничке мреже сa карактеристикама вoзилa дeфинисаним у TСИ и нaциoнaлним железничким

техничким прoписимa;
5) безбедну интeгрaциjу сa сусeдним дeлoвимa мрeжe (пружнe деoницe);
У пoглeду примене ЗБМ зa оцену и процену ризика у циљу прoвeре безбедне интеграције прe издaвaњa дозволе за коришћење

важи следеће:
1) безбедна интеграција трeбaлa би у потпуности да буде обухваћена TСИ и нaциoнaлним железничким техничким прoписимa, тако

да њену прoвeру нa основу усклађености са прoписимa спроводи приjaвљeнo, односно имeнoвaнo тeлo у оквиру поступка
верификације; примена ЗБМ зa оцену и процену ризика ниje oбавeзнa у случajeвимa кaдa пoстoje ТСИ/нaциoнaлни железнички
технички прoписи;

2) aкo у ТСИ нe пoстoje изричити тeхнички захтеви кojимa je oбухвaћeнo питaњe безбедне интеграције, у TСИ сe мoжe зaхтeвaти
примeнa ЗБМ зa оцену и процену ризика и нaвeсти дo кoг прихвaтљивог нивоа ризик мора бити кoнтрoлисaн;

3) aкo нe пoстoje oбавeзујући прoписи (TСИ/нaциoнaлни железнички технички прoписи) кojи у потпуности oбухвaтajу интерфејс
између пoдсистема кojи чине вoзилo или железничку мрежу, примењује се ЗБМ зa оцену и процену ризика;

4) у случajeвимa кaдa нaциoнaлним железничким техничким прoписимa ниje у потпуности дефинисан интерфејс између
подсистема (нпр. зaстaрeли сигнaлнo-сигурнoсни уређаји и инoвaтивнa рeшeњa), тим прoписимa мoжe сe предвидети примeнa ЗБМ
зa оцену и процену ризика зa рeшaвaњe ризикa кojи нису oбухвaћeни прописима.

Правилну примену ЗБМ о процени и оцени ризика оцењује независно тело за оцену.
Извештај тела за оцену је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за коришћење.

4. Издавање дозволе за коришћење структурних подсистема

Поступак издавања дозволе за коришћење структурних подсистема



Члан 19.
Да би се структурни подсистеми пустили у рад и користили на железничким пругама Републике Србије морају имати дозволу за

коришћење у складу са законом којим се уређује безбедност и интероперабилност железнице.
Дозвола за коришћење структурног подсистема издаје се уколико испуњава основне захтеве прописане законом којим се уређује

безбедност и интероперабилност железнице, усклађен је са ТСИ, односно националним железничким техничким прописима и
испуњава захтевe који се односе на техничку усклађеност и безбедну интеграцију који нису покривени ТСИ и и/или националним
железничким техничким прописима.

Захтев за издавање дозволе за коришћење структурних подсистема

Члан 20.
Захтев за издавање дозволе за коришћење структурних подсистема садржи:
1) назив органа коме се захтев подноси;
2) пословно име, адресу, седиште, ПИБ и матични број подносиоца захтева;
3) извод из регистра привредних субјеката подносиоца захтева;
4) предмет захтева (назив/кратак опис подсистема, врсту, тип, ознаку и сл.);
5) пословно име и адресу наручиоца или произвођача подсистема и
6) као прилог - декларацију о верификацији подсистема са пратећом техничком документацијом прописаном чланом 17. овог

правилника.
Техничка документација прописана ставом 1. тачка 6) овог члана прилаже се у најмање два примерка.

Садржина и образац дозволе за коришћење структурних подсистема

Члан 21.
Садржина и образац дозволе за коришћење структурних подсистема дати су у Прилогу 7, који је одштампан уз овај правилник и

чини његов саставни део.
Прилог дозволе за коришћење структурних подсистема је најмање један примерак техничке документације оверен од стране

Дирекције за железнице.
Примери одобравања структурних подсистема кроз фазе, дати су у Прилогу 8, који је одштампан уз овај правилник и чини његов

саставни део.

5. Дозвола за коришћење возила

Поступак издавања дозволе за тип возила

Члан 22.
Тип возила мора да испуњава следеће захтеве:
1) усаглашеност пројекта возила са ТСИ и/или националним железничким техничким прописима и
2) захтевe који се односе на техничку усклађеност и безбедну интеграцију, који нису покривени ТСИ и и/или националним

железничким техничким прописима.
Испуњеност захтева из става 1. овог члана доказује се:
1) сертификатом о испитивању типа (ако је примењен модул SB) или сертификатом о испитивању пројекта (ако је примењен модул

SH1), са пратећом техничком документацијом, који издаје:
(1) пријављено тело, за усаглашеност са ТСИ и
(2) именовано тело, за усаглашеност са националним железничким техничким прописима и
2) извештајем тела за оцену ризика.
Верификација усаглашености како са ТСИ тако и са националним железничким техничким прописима спроводи се за сваки

подсистем од кога се возило састоји (нпр. локомотива се састоји од подсистема железничко возило и подсистема контрола,
управљање и сигнализација - део на возилима).

Дозвола за тип возила издаје се на основу захтева који садржи:
1) назив органа коме се захтев подноси;
2) пословно име, адресу, седиште, ПИБ и матични број подносиоца захтева;
3) извод из регистра привредних субјеката подносиоца захтева;
4) предмет захтева (опис типа возила, серија и подсерија);
5) пословно име и адресу произвођача возила и
6) техничку документацију у четири примерка.
Пример одобравања типа возила кроз фазе, дат је у Прилогу 9, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Техничка документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за тип возила

Члан 23.
Техничка документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за тип возила садржи:
1) сертификат о испитивању типа (ако је примењен модул SB), односно сертификат о испитивању пројекта (ако је примењен модул

SH1) који је издало пријављено тело и/или именовано тело, са пратећом документацијом која омогућава оцену усаглашености са
захтевима ТСИ, односно националним железничким техничким прописима, прописаном модулом SB, односно модулом SH1 и

2) извештај тела за оцену о примењеној ЗБМ за процену и оцену ризика.

Садржина и образац дозволе за тип возила

Члан 24.
Садржина и образац дозволе за тип возила дати су у Прилогу 7.
Образац дозволе за тип возила намењених употреби у међународном саобраћају и на која су примењени ТСИ, издаје се на

српском и на енглеском језику.
Прилог дозволе за тип возила су три примерка техничке документације оверена од стране органа који издаје дозволу.



Издавање дозволе за коришћење возила

Члан 25.
Дозвола за коришћење возила издаје се уколико је:
1) издата дозвола за тип возила, на начин прописан чланом 22. овог правилника;
2) возило произведено у складу са техничком документацијом која прати сертификат о испитивању типа (модул SB), односно

сертификат о испитивању пројекта (модул SH1);
3) произведено возило прошло коначна испитивања предвиђена примењеним модулима за верификацију подсистема;
4) сваки подсистем од кога се возило састоји верификован применом модула SD, SF или SH1, што тело за оцену усаглашености

потврђује издавањем сертификата о верификацији и
5) након издавања сертификата из тачке 4) овог става, подносилац захтева саставио декларацију/декларације о верификацији

сваког подсистема од којих се возило састоји и декларацију о усаглашености са одобреним типом возила.
За издавање дозволе за коришћење возила на основу усаглашености са одобреним типом возила, подноси се захтев који

садржи:
1) назив органа коме се захтев подноси;
2) пословно име, адресу, седиште, ПИБ и матични број подносиоца захтева;
3) извод из регистра привредних субјеката подносиоца захтева;
4) предмет захтева (врсту возила, серија и подсерија);
5) пословно име и адресу произвођача возила;
6) техничку документацију у четири примерка.
Техничка документација која се прилаже уз захтев за издавање дозволе за коришћење возила садржи:
1) дозволу за тип возила;
2) ТСИ сертификат о верификацији подсистема и/или национални сертификат о верификацији;
3) ТСИ декларацију о верификацији и/или националну декларацију о верификацији и
4) декларацију о усаглашености са одобреним типом возила, са пратећом техничком документацијом.
Садржина и образац дозволе за коришћење возила дати су у Прилогу 7.
Образац дозволе за коришћење возила намењених употреби у међународном саобраћају и на која су примењени ТСИ, издаје се

на српском и на енглеском језику.
Прилог дозволе за коришћење су три примерка техничке документације оверена од стране органа који издаје дозволу.
Пример одобравања појединачног возила кроз фазе, дат је у Прилогу 9.

Садржина и образац декларације о усаглашености са типом возила

Члан 26.
Садржина и образац декларације о усаглашености са типом возила дати су у Прилогу 6.

Параметри које је потребно проверити пре издавања дозволе и додатне дозволе за коришћење возила
које није усаглашено са ТСИ

Члан 27.
Пре издавања дозволе и додатне дозволе за коришћење возила које није усаглашено са ТСИ потребно је проверити следеће

параметре:
1) општа документација - која обухвата опис новог, обновљеног или унапређеног возила и његову предвиђену употребу, податке о

конструкцији, оправкама, експлоатацији и одржавању, техничку документацију, итд;
2) конструкција и механички делови - механички интегритет и интерфејси између возила (укључујући вучно-одбојну опрему,

прелазнице), чврстоћа конструкције возила и његове опреме (нпр. седишта), граница товарења, пасивна безбедност (укључујући
унутрашњу и спољашњу отпорност на ударе);

3) интерфејс возило/колосек и товарни профил - механички интерфејси у односу на инфраструктуру (укључујући статичко и
динамичко понашање, зазоре и толеранције, товарни профил, трчећи строј итд.);

4) кочиона опрема - компоненте које се односе на кочење (укључујући противклизну заштиту, команду за кочење, снагу кочења
при вожњи, у случају опасности и осигурању од самопокретања);

5) компоненте намењене путницима и простор који окружује путнике (укључујући прозоре и врата путничких кола, посебне захтеве
за особе са смањеном способношћу кретања, итд);

6) услови животне средине и аеродинамички ефекти - утицај животне средине на возило и утицај возила на животну средину
(укључујући и аеродинамичке услове, интерфејсе између возила и пружног дела железничког система и између возила и спољног
окружења);

7) спољашња упозорења, ознаке, захтеви по питању функционисања и интегритета софтвера, укључујући и пренос информација
кроз воз;

8) уграђени извори напајања енергијом и контролни системи - погонски, енергетски и управљачки системи, интерфејси између
возила и постројења за снабдевање енергијом и сви видови електромагнетске компатибилности;

9) уграђене инсталације, интерфејси, радни услови и окружење особља (укључујући и управљачнице, интерфејс машиновођа-
машина);

10) противпожарна заштита и евакуација;
11) уграђене инсталације и интерфејси и за сервисирање;
12) контрола, управљање и сигнализација на возу - сва опрема на возу која служи за безбедност, управљање и контролу кретања

воза и њен утицаји на пружни део железничког система;
13) специфични захтеви везани за експлоатацију возила (укључујући отежане услове, отклањање сметњи на возилима, и др.);
14) компоненте везане за робу - захтеви и окружење специфично за робу (укључујући компоненте које се посебно захтевају за

опасну робу).

6. Нумерисање дозвола
Члан 28.

Дозволе прописане овим правилником нумеришу се на основу хармонизованог система "Европски идентификациони број
(European Identification Number - EIN)", датом у Прилогу 10, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

7. Исправе о усаглашености
Члан 29.



Исправе о усаглашености за чиниоце интероперабилности, елементе структурних подсистема и структурне подсистеме које издају
тела за оцену усаглашености и произвођачи, у зависности од примењених модула, дате су у Прилогу 11, који је одштампан уз овај
правилник и чини његов саставни део.

8. Прелазне и завршне одредбе

Започети поступци

Члан 30.
Поступци за издавање дозвола за коришћење који су покренути пре ступања на снагу овог правилника окончаће се по прописима

који су важили до дана ступања на снагу овог правилника.

Престанак важења прописа

Члан 31.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе Правилник о техничким условима које мора испуњавати прототип

железничког возила, о начину и поступку одобравања прототипа железничког возила и о начину обављања техничких прегледа
железничких возила пре њиховог пуштања у саобраћај ("Службени гласник Заједнице ЈЖ", број 12/93), Упутство о поступку
верификације производа и провери подобности произвођача у области возних средстава ("Службени гласник Заједнице ЈЖ", бр. 2/02
и 2/04) и Упутство о поступку верификације производа и провери подобности произвођача кочне опреме ("Службени гласник
Заједнице ЈЖ", број 6/01).

Ступање на снагу

Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије".
Број 340-28-2/2016
У Београду, 18. јануара 2016. године

Директор,
мр Петар Одоровић, с.р.
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При лог 1

ЧИ НИ О ЦИ ИН ТЕР О ПЕ РА БИЛ НО СТИ И ЕЛЕ МЕН ТИ 
СТРУК ТУР НИХ ПОД СИ СТЕ МА КО ЈИ ПОД ЛЕ ЖУ ОЦЕ НИ 

УСА ГЛА ШЕ НО СТИ И ОЦЕ НИ ПО ГОД НО СТИ  
ЗА УПО ТРЕ БУ И ПРИ МЕ ЊИ ВИ МО ДУ ЛИ 

ПОД СИ СТЕМ ИН ФРА СТРУК ТУ РА

Под ле жу оце њи ва њу Mодули

ши не
CA* или СН* или 
CB+ CD или CB+CF или CH1
и CV**

пра го ви CA или CH
и CV**

при чвр сни при бор CA или CH
и CV**

*) Мо ду ли СА и СН мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ста вље них на тр-
жи ште пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, под усло вом да про из во ђач до-
ка же да су ра ни ја ис пи ти ва ња и ве ри фи ка ци ја про из во да спро ве де ни успе шно 
под слич ним усло ви ма и да је про из вод уса гла шен са зах те ви ма ТСИ, од но сно 
на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји су на сна зи  У су прот ном, 
при ме њу је се по сту пак оце не уса гла ше но сти про пи сан овим пра вил ни ком

**) Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV, уко ли ко ни је про пи са на 
ТСИ, ни је оба ве зна, већ се спро во ди на зах тев про из во ђа ча  

ПОД СИ СТЕМ ЕНЕР ГИ ЈА

По сле жу оце њи ва њу Мо ду ли

Во зни вод
CA* или CH* или
CB+CC или CH1
и CV**

*) Мо ду ли СА и СН мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ста вље них на тр-
жи ште пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, под усло вом да про из во ђач до-
ка же да су ра ни ја ис пи ти ва ња и ве ри фи ка ци ја про из во да спро ве де ни успе шно 
под слич ним усло ви ма и да је про из вод уса гла шен са зах те ви ма ТСИ, од но сно 
на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји су на сна зи  У су прот ном, 
при ме њу је се по сту пак оце не уса гла ше но сти про пи сан овим пра вил ни ком

**) Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV, уко ли ко ни је про пи са на 
ТСИ, ни је оба ве зна, већ се спро во ди на зах тев про из во ђа ча  



ПОД СИ СТЕМ КОН ТРО ЛА, УПРА ВЉА ЊЕ  
И СИГ НА ЛИ ЗА ЦИ ЈА

А. Ин тер о пе ра бил ни под си стем

1) Пру жни део 
Подлежу оцењивању Мо ду ли

Ра дио блок цен тар CB +CD или CB+CF или CH1
Еуро ба ли за CB +CD или CB+CF или CH1
Еуро пе тља CB +CD или CB+CF или CH1
ЛЕУ евро ба ли за CB +CD или CB+CF илиCH1
ЛЕУ евро пе тља CB +CD или CB+CF или CH1
Ra dio in  – fill unit ( је ди ни ца ра дио везe) CB +CD или CB+CF или CH1

2) Део на во зи ли ма
 Подлежу оцењивању Мо ду ли

ERTMS/ETCS на возилу CB+CD или CB+CF или CH1
Опре ма за одо ме три ју CB+CD или CB+CF или CH1
Ин тер фејс екс тер ног спе ци фич ног пре-
но сног мо ду ла (Spe ci fic Tran smis sion 
Mo du le  – STM)

CB+CD или CB+CF или CH1

GSM-R за пре нос го во ра CB+CD или CB+CF или CH1
GSM-R за пре нос по да та ка CB+CD или CB+CF или CH1
GSM-R SIM кар ти ца CA

За све чи ни о це ин тер о пе ра бил но сти на ве де не у гор њим та бе-
ла ма ва жи сле де ће: 

1) ис пи ти ва ње ти па при ме ном мо ду ла СВ мо ра се спро ве сти 
ком би на ци јом ти па про из вод ње и ти па про јек та (ви де ти При лог 2, 
мо дул СВ, тач ка 2., дру га али не ја) и

2) код при ме не мо ду ла CF ни је до пу ште на ста ти стич ка про-
ве ра уса гла ше но сти, већ се сва ки чи ни лац мо ра ин ди ви ду ал но ис-
пи та ти (ви де ти При лог 2, мо дул CF, тач ка 4.).

Б. Под си стем на ко ји се при ме њу ју на ци о нал ни же ле знич ки 
тех нич ки про пи си

1) Сиг нал но-си гур но сни уре ђа ји
Под ле жу оце њи ва њу Мо ду ли

Ре леј ни и елек трон ски ста нич ни сиг нал-
но-си гур но сни уре ђа ји

CA* или CB+CC 
и CV**

Скрет нич ке по став не спра ве CA* или CB+CC 
и CV**

Сиг нал не све тиљ ке CA* или CB+CC

Шин ска струј на ко ла CA* или CB+CC 
и CV**

Бро ја чи осо ви на CA* или CB+CC
и CV**

Де тек то ри точ ка CA* или CB+CC
и CV**

Уре ђа ји ауто мат ског пру жног бло ка CA* или CB+CC 
и CV**

Уре ђа ји ме ђу ста нич не за ви сно сти CA* или CB+CC 
и CV**

Уре ђа ји те ле ко ман де са о бра ћа ја CA* или CB+CC
и CV**

Уре ђа ји за ме ре ње пре гре ја но сти осо-
ви на CA* или CB+CC 

Пру жни део ауто стоп уре ђа ја CA* или CB+CC
и CV** 

На пој ни де ло ви сиг нал но-си гур но сних 
уре ђа ја CA* или CB+CC 

Ко манд но-кон трол ни део уре ђа ја пут ног 
пре ла за

CA* или CB+CC
и CV** 

По став на спра ва по лу бра ни ка/бра ни ка 
пут ног пре ла за

CA* или CB+CC
и CV**

*) Мо ду ли СА и СН мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ста вље них на тр-
жи ште пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, под усло вом да про из во ђач до-
ка же да су ра ни ја ис пи ти ва ња и ве ри фи ка ци ја про из во да спро ве де ни успе шно 
под слич ним усло ви ма и да је про из вод уса гла шен са зах те ви ма на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји су на сна зи  У су прот ном, при ме њу је се 
по сту пак оце не уса гла ше но сти про пи сан овим пра вил ни ком  

**)  Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV ни је оба ве зна, већ се спро-
во ди на зах тев про из во ђа ча  

2) Те ле ко му ни ка ци о ни уре ђа ји
Под ле жу оце њи ва њу Модули

Радио диспечерски уређаји CA* или CB+CС
и CV**

Под ле жу оце њи ва њу Модули

Пружни телефонски уређаји CA* или CB+CС
и CV**

Пружни каблови CA* или CB+CС
и CV**

*) Мо ду ли СА и СН мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ста вље них на тр-
жи ште пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, под усло вом да про из во ђач до-
ка же да су ра ни ја ис пи ти ва ња и ве ри фи ка ци ја про из во да спро ве де ни успе шно 
под слич ним усло ви ма и да је про из вод уса гла шен са зах те ви ма на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји су на сна зи  У су прот ном, при ме њу је се 
по сту пак оце не уса гла ше но сти про пи сан овим пра вил ни ком  

**) Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV ни је оба ве зна, већ се спро-
во ди на зах тев про из во ђа ча  

ПОД СИ СТЕМ ЖЕ ЛЕ ЗНИЧ КА ВО ЗИ ЛА

1) Пут нич ка ко ла
Под ле жу оце њи ва њу Мо ду ли 

Ауто мат ско цен трал но ква чи ло CA1* или CA2* или CH* или CB+CD 
или CB+CF или CH1 

Ку ка, за вој но ква чи ло и вуч ни уре ђај CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1 

Вуч ни уре ђај за спа ша ва ње CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1 

Точ ко ви CA1* или CA2* или CH* или CB+CD 
или CB+CF или CH1 и CV**

Про тив кли зна за шти та CA1* или CA2* или CH* или CB+CD 
или CB+CF или CH1 и CV**

Сиг на ли на зад њој стра ни ко ла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1 

При кљу чак за пра жње ње ре зер во а ра то-
а ле та (фе кал ног ре зер во а ра) CA или CB+CC или CH 

При кљу чак за до пу ну ре зер во а ра за во ду CA или CB+CC или CH 
*) Мо ду ли CA1, CA2 или CH мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ко ји су 

би ли раз ви је ни и ста вље ни на тр жи ште пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, 
под усло вом да про из во ђач до ка же те лу за оце ну уса гла ше но сти да су ис пи ти-
ва ње про јек та и ис пи ти ва ње ти па би ли спро ве де ни у слич ним усло ви ма, и да је 
тип уса гла шен са ТСИ, од но сно на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи-
си ма ко ји су на сна зи  Ово до ка зи ва ње мо ра би ти до ку мен то ва но и сма тра се да 
пру жа јед на ке до ка зе као ис пи ти ва ње ти па по мо ду лу CB или ис пи ти ва ње про-
јек та по мо ду лу CH1  

**) Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV, уко ли ко ни је про пи са на 
ТСИ, ни је оба ве зна, већ се спро во ди на зах тев про из во ђа ча  

2) Те рет на ко ла
Под ле жу оце њи ва њу Мо ду ли 

Тр че ћи строј CA1*или СА2* или СН* 
или CB+CD или CB+CF или CH1 

Осо вин ски склоп CA1*или СА2* или СН* 
или CB+CD или CB+CF или CH1 

Точ ко ви
CA1*или СА2* или СН* 

 или CB+CD или CB+CF или CH1
 и CV**

Осо ви не CA1*или СА2* или СН* 
 или CB+CD или CB+CF или CH1 

Тар ни еле мент коч не па пу че
CA1*или СА2* или СН* 

 или CB+CD или CB+CF или CH1
и CV***

За вр шни сиг нал CA1 или CA2 или CH
*) Мо ду ли CA1, CA2 или CH мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ко ји су 

би ли раз ви је ни и ста вље ни на тр жи ште пре сту па ња на овог пра вил ни ка, под 
усло вом да про из во ђач до ка же те лу за оце ну уса гла ше но сти да су ис пи ти ва ње 
про јек та и ис пи ти ва ње ти па би ли спро ве де ни у слич ним усло ви ма, и да је тип 
уса гла шен са ТСИ, од но сно на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма 
ко ји су на сна зи  Ово до ка зи ва ње мо ра би ти до ку мен то ва но и сма тра се да пру жа 
јед на ке до ка зе као ис пи ти ва ње ти па по мо ду лу CB или ис пи ти ва ње про јек та по 
мо ду лу CH1  

**) Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV, уко ли ко ни је про пи са на 
ТСИ, ни је оба ве зна, већ се спро во ди на зах тев про из во ђа ча

***) Moдул CV кoристи сe у случajу кaдa прoизвoђaч тaрнoг eлeмeнтa коч не па пу-
че нeмa дoвoљнo по врат ног искус твa (прeмa влaститoj оце ни) зa прeдлoжeни 
прojeкт

3) Елек тро ло ко мо ти ве и елек тро мо тор ни во зо ви
 Под ле жу оце њи ва њу Мо ду ли за оце ну уса гла ше но сти

Ауто мат ско цен трал но ква чи ло CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

Ку ка, за вој но ква чи ло и вуч ни уре ђај CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1



 Под ле жу оце њи ва њу Мо ду ли за оце ну уса гла ше но сти

Вуч ни уре ђај за спа ша ва ње CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

Точ ко ви
CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1
 и CV**

Про тив кли зна за шти та точ ко ва
CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1
 и CV**

Пред ња све тла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

По зи ци о на све тла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

Зад ња све тла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

Си ре не CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

Пан то граф CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

Кли за чи пан то гра фа
CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1
 и CV**

Глав ни пре ки дач струј ног ко ла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

Се ди ште ма ши но во ђе CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

При кљу чак за пра жње ње ре зер во а ра то-
а ле та CA или CB+CC или CH 

При кљу чак за до пу ну ре зер во а ра за во ду CA или CB+CC или CH

*) Мо ду ли CA1, CA2 или CH мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ко ји су 
би ли раз ви је ни и ста вље ни на тр жи ште пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, 
под усло вом да про из во ђач до ка же те лу за оце ну уса гла ше но сти да су ис пи ти-
ва ње про јек та и ис пи ти ва ње ти па би ли спро ве де ни у слич ним усло ви ма, и да је 
тип уса гла шен са ТСИ, од но сно на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи-
си ма ко ји су на сна зи  Ово до ка зи ва ње мо ра би ти до ку мен то ва но и сма тра се да 
пру жа јед на ке до ка зе као ис пи ти ва ње ти па по мо ду лу CB или ис пи ти ва ње про-
јек та по мо ду лу CH1  

**) Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV, уко ли ко ни је про пи са на 
ТСИ, ни је оба ве зна, већ се спро во ди на зах тев про из во ђа ча  

4) Ди зел ло ко мо ти ве, ди зел-мо тор ни во зо ви и вуч на во зи-
ла за по себ не на ме не

Под ле жу оце њи ва њу Мо ду ли за оце ну уса гла ше но сти

Ауто мат ско цен трал но ква чи ло CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

Ку ка, за вој но ква чи ло и вуч ни уре ђај CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

Вуч ни уре ђај за спа ша ва ње CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

Точ ко ви
CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1 
и CV**

Про тив кли зна за шти та точ ко ва
CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1
 и CV**

Пред ња све тла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

По зи ци о на све тла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

Зад ња све тла CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

Си ре не CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CC или CB+CD или CH1

Се ди ште ма ши но во ђе CA1* или CA2* или CH* 
или CB+CD или CB+CF или CH1

При кљу чак за пра жње ње ре зер во а ра то-
а ле та (фе кал ног ре зер во а ра) CA или CB+CC или CH 

При кљу чак за до пу ну ре зер во а ра за во ду CA или CB+CC или CH
*) Мо ду ли CA1, CA2 или CH мо гу се ко ри сти ти са мо у слу ча ју про из во да ко ји су 

би ли раз ви је ни и ста вље ни на тр жи ште пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка, 
под усло вом да про из во ђач до ка же те лу за оце ну уса гла ше но сти да су ис пи ти-
ва ње про јек та и ис пи ти ва ње ти па би ли спро ве де ни у слич ним усло ви ма, и да је 
тип уса гла шен са ТСИ, од но сно на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи-
си ма ко ји су на сна зи  Ово до ка зи ва ње мо ра би ти до ку мен то ва но и сма тра се да 
пру жа јед на ке до ка зе као ис пи ти ва ње ти па по мо ду лу CB или ис пи ти ва ње про-
јек та по мо ду лу CH1  

**) Оце на по год но сти за упо тре бу при ме ном мо ду ла CV, уко ли ко ни је про пи са на 
ТСИ, ни је оба ве зна, већ се спро во ди на зах тев про из во ђа ча  

При лог 2

МО ДУ ЛИ ЗА ОЦЕ НУ УСА ГЛА ШЕ НО СТИ ЧИ НИ ЛА ЦА  
ИН ТЕР О ПЕ РА БИЛ НО СТИ, ОД НО СНО ЕЛЕ МЕ НА ТА 

СТРУК ТУР НИХ ПОД СИ СТЕ МА 

Moдул CA. Уну тра шња кон тро ла про из вод ње

1. Уну тра шња кон тро ла про из вод ње је по сту пак оце не уса-
гла ше но сти где про из во ђач ис пу ња ва оба ве зе из та ча ка 2, 3. и 4. и 
обез бе ђу је и из ја вљу је на сво ју ис кљу чи ву од го вор ност да чи ни-
лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма за до во-
ља ва зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них тех нич ких про пи са ко ји 
се на њих при ме њу ју.

2. Тех нич ка до ку мен та ци ја
Про из во ђач при пре ма тех нич ку до ку мен та ци ју. До ку мен та-

ци ја омо гу ћа ва оце њи ва ње уса гла ше но сти чи ни о ца ин тер о пе ра-
бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са зах те ви ма ТСИ, 
од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са. Тех нич ка 
до ку мен та ци ја де фи ни ше ва же ће зах те ве и, у ме ри по треб ној за 
оце њи ва ње, об у хва та про јек то ва ње, про из вод њу, одр жа ва ње и рад 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти /еле мен та струк тур ног под си сте ма. 

Кад је то мо гу ће, тех нич ка до ку мен та ци ја до ка зу је да је про-
је кат чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти ко ји је већ при хва ћен пре при-
ме не ва же ћег ТСИ, у скла ду са ТСИ и да се чи ни лац ин тер о пе ра-
бил но сти ко ри сти у ис тој обла сти упо тре бе.

Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи, кад је то мо гу ће, нај ма ње 
сле де ће еле мен те:

 – оп шти опис чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма;

 – идеј ни про је кат и про из вод не на цр те и пла но ве ком по нен-
ти, под скло по ва, ко ла, итд.;

 – опи се и об ја шње ња по треб не за раз у ме ва ње цр те жа и пла-
но ва, као и функ ци о ни са ња (укљу чу ју ћи усло ве ко ри шће ња) и 
одр жа ва ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти /еле мен та струк тур ног 
под си сте ма;

 – усло ве ин те гри са ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен-
та струк тур ног под си сте ма у ње го во си стем ско окру же ње (под-
склоп, склоп, под си стем) и по треб не усло ве ин тер феј са;

 – спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са;

 – спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

 – ре зул та те про јект них про ра чу на, из вр ше них пре гле да, итд, и 
 – из ве шта је о те сти ра њу.
3. Про из вод ња 
Про из во ђач пред у зи ма све по треб не ме ре да се про из вод ним 

про це сом и ње го вим пра ће њем обез бе ди са гла сност чи ни о ца ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са тех нич ком 
до ку мен та ци јом из тач ке 2. и са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал-
них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на њих при ме њу ју. 

4. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти 
Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла ше но сти 

за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма 
и чу ва је са тех нич ком до ку мен та ци јом на рас по ла га њу на ци о нал-
ним ор га ни ма у вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на по про из вод-
њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур-
ног под си сте ма.

Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти иден ти фи ку је чи ни лац ин тер о-
пе ра бил но сти за ко ји је са ста вље на.

При ме рак де кла ра ци је о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах-
тев над ле жних ор га на.

5. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча из тач ке 4. мо же ис пу ни ти ње гов овла-

шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло-
вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул CA1. Уну тра шња кон тро ла про из вод ње  
и ве ри фи ка ци ја про из во да по је ди нач ним ис пи ти ва њем

1. Уну тра шња кон тро ла про из вод ње и ве ри фи ка ци ја про из во-
да по је ди нач ним ис пи ти ва њем је по сту пак оце не уса гла ше но сти 



где про из во ђач ис пу ња ва оба ве зе из та ча ка 2, 3, 4. и 6. и обез бе ђу је 
и из ја вљу је на сво ју ис кљу чи ву од го вор ност да чи ни лац ин тер о пе-
ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма за до во ља ва зах те ве 
ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји 
се на њих при ме њу ју.

2. Тех нич ка до ку мен та ци ја
Про из во ђач при пре ма тех нич ку до ку мен та ци ју. До ку мен та-

ци ја омо гу ћа ва оце њи ва ње уса гла ше но сти чи ни о ца ин тер о пе ра-
бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са зах те ви ма ТСИ, 
од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са.

Тех нич ка до ку мен та ци ја де фи ни ше ва же ће зах те ве и, у ме ри 
по треб ној за оце њи ва ње, об у хва та про јек то ва ње, про из вод њу, одр-
жа ва ње и рад чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног 
под си сте ма. 

Кад је то мо гу ће, тех нич ка до ку мен та ци ја та ко ђе до ка зу је да 
је про је кат чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти ко ји је већ при хва ћен 
пре при ме не ва же ће ТСИ, у скла ду са ТСИ и да се чи ни лац ин тер-
о пе ра бил но сти ко ри сти у ис тој обла сти упо тре бе.

Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи, кад је то мо гу ће, нај ма ње 
сле де ће еле мен те:

 – оп шти опис чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма;

 – идеј ни про је кат и про из вод не на цр те и пла но ве ком по нен-
ти, под скло по ва, ко ла, итд.;

 – опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње цр те жа и пла но-
ва, и функ ци о ни са ња (укљу чу ју ћи усло ве ко ри шће ња) и одр жа ва ња 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти /еле мен та струк тур ног под си сте ма; 

 – усло ве ин те гри са ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен-
та струк тур ног под си сте ма у ње го во си стем ско окру же ње (под-
склоп, склоп, под си стем) и по треб не усло ве ин тер феј са;

 – спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са;

 – спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни;

 – ре зул та те про јект них про ра чу на, из вр ше них пре гле да, итд. и
 – из ве шта је о те сти ра њу.
3. Про из вод ња
Про из во ђач пред у зи ма све по треб не ме ре да се про из вод-

ним про це сом и ње го вим пра ће њем обез бе ди са гла сност чи ни о-
ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са тех-
нич ком до ку мен та ци јом из тач ке 2. и са зах те ви ма ТСИ, од но сно 
на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на њих при-
ме њу ју. 

4. Провере про из во да
За сва ки по је ди нач ни про из вод из во ди се је дан или ви ше 

те сто ва јед ног или ви ше спе ци фич них аспе ка та чи ни о ца ин тер о-
пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма у ци љу по твр де 
уса гла ше но сти са ти пом опи са ним у тех нич кој до ку мен та ци ји и 
зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са. По из бо ру про из во ђа ча, те сто ве из во ди акре ди то ва ни ин-
тер ни ор ган или се из во де под од го вор но шћу те ла за оце ну уса гла-
ше но сти ко је је иза брао про из во ђач. 

5. Сер ти фи кат о уса гла ше но сти
Те ло за оце ну уса гла ше но сти на осно ву из вр ше них пре гле да 

и про ве ра из да је сер ти фи кат о уса гла ше но сти.
Про из во ђач чу ва сер ти фи ка те о уса гла ше но сти ко ји су до-

ступ ни за ин спек циј ски пре глед на ци о нал них ор га на у пе ри о ду од 
де сет го ди на по про из вод њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил-
но сти.

6. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла ше но сти 

за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма 
и чу ва је са тех нич ком до ку мен та ци јом на рас по ла га њу на ци о нал-
ним ор га ни ма у вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на по про из-
вод њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма. Де кла ра ци ја о усла гла ше но сти иден ти фи ку је 
чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти за ко ји је са ста вље на. 

При ме рак де кла ра ци је о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах-
тев над ле жних ор га на.

7. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча из тач ке 6. мо же ис пу ни ти ње гов овла-

шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло-
вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул CA2. Уну тра шња кон тро ла про из вод ње плус  
ве ри фи ка ци ја про из во да у слу чај ним ин тер ва ли ма

1. Уну тра шња кон тро ла про из вод ње плус ве ри фи ка ци ја про-
из во да у слу чај ним ин тер ва ли ма је по сту пак оце не уса гла ше но сти 
где про из во ђач ис пу ња ва оба ве зе из та ча ка 2, 3, 4. и 6. и обез бе ђу је 
и из ја вљу је на сво ју ис кљу чи ву од го вор ност да ти чи ни о ци ин тер-
о пе ра бил но сти/еле мен ти струк тур ног под си сте ма за до во ља ва ју 
зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про-
пи са ко ји се на њих при ме њу ју.

2. Тех нич ка до ку мен та ци ја
Про из во ђач при пре ма тех нич ку до ку мен та ци ју. До ку мен та-

ци ја омо гу ћа ва оце њи ва ње уса гла ше но сти чи ни о ца ин тер о пе ра-
бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са зах те ви ма ТСИ, 
од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са. Тех нич ка 
до ку мен та ци ја де фи ни ше ва же ће зах те ве и, у ме ри по треб ној за 
оце њи ва ње, об у хва та про јек то ва ње, про из вод њу, одр жа ва ње и рад 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма. 

Кад је то мо гу ће, тех нич ка до ку мен та ци ја та ко ђе до ка зу је 
да је про је кат чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур-
ног под си сте ма ко ји је већ при хва ћен пре при ме не ва же ћег ТСИ, 
у скла ду са ТСИ и да се чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент 
струк тур ног под си сте ма ко ри сти у ис тој обла сти упо тре бе.

Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи, кад је то мо гу ће, нај ма ње 
сле де ће еле мен те:

 – оп шти опис чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма;

 – идеј ни про је кат и про из вод не на цр те и пла но ве ком по нен-
ти, под скло по ва, ко ла, итд.;

 – опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње цр те жа и пла-
но ва, као и функ-ци о ни са ња (укљу чу ју ћи усло ве ко ри шће ња) и 
одр жа ва ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног 
под си сте ма;

 – усло ве ин те гри са ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен-
та струк тур ног под си сте ма у ње го во си стем ско окру же ње (под-
склоп, склоп, под си стем) и по треб не усло ве ин тер феј са;

 – спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са;

 – спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

 – ре зул та те про јект них про ра чу на, из вр ше них пре гле да, итд. и
 – из ве шта је о те сти ра њу.
3. Про из вод ња
Про из во ђач пред у зи ма све по треб не ме ре да се про из вод ним 

про це сом и ње го вим пра ће њем обез бе ди са гла сност чи ни о ца ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са тех нич ком 
до ку мен та ци јом из тач ке 2. и са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о-
нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на њих при ме њу ју. 

4. Про ве ре производа
4.1. По из бо ру про из во ђа ча, акре ди то ва ни ин тер ни ор ган или 

те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је је иза брао про из во ђач из во ди 
или на ла же про ве ре прoизвода у слу чај ним ин тер ва ли ма.

4.2. Про из во ђач пред ста вља својe производe у ви ду хо мо-
ге них пар ти ја и пред у зи ма све по треб не ме ре да се про из вод ним 
про це сом обез бе ди хо мо ге ност сва ке про из ве де не пар ти је.

4.3. Сви чи ни о ци ин тер о пе ра бил но сти/еле мен ти струк тур ног 
под си сте ма до ступ ни су за ве ри фи ка ци ју у ви ду хо мо ге них пар-
ти ја. Из сва ке пар ти је узи ма се слу чај ни узо рак. Сви чи ни о ци ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мен ти струк тур ног под си сте ма у узор ку се 
по је ди нач но пре гле да ју и из во де се од го ва ра ју ћи те сто ви да би се 
обез бе ди ла уса гла ше ност про из во да са ти пом опи са ним у тех нич-
кој до ку мен та ци ји и зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле-
знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на ње га при ме њу ју и да би се 
од ре ди ло да ли је пар ти ја при хва ће на или од би је на. 



5. Сер ти фи кат о уса гла ше но сти
Те ло на осно ву из вр ше них пре гле да и те сто ва из да је сер ти-

фи кат о уса гла ше но сти.
Про из во ђач чу ва сер ти фи ка те о уса гла ше но сти ко ји је до-

ступ ни за ин спек циј ски пре глед на ци о нал них ор га на у пе ри о ду од 
де сет го ди на по про из вод њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил-
но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма.

6. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла ше но сти 

за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма 
и чу ва је са тех нич ком до ку мен та ци јом на рас по ла га њу на ци о нал-
ним ор га ни ма у вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на по про из вод-
њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур-
ног под си сте ма. 

Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти иден ти фи ку је чи ни лац ин тер-
о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма за ко ји је са ста-
вље на.

Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах тев над ле-
жних ор га на.

7. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча из тач ке 6. мо же ис пу ни ти ње гов овла-

шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло-
вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул CB. Испи ти ва ње ти па

1. Ис пи ти ва ње ти па је део по ступ ка оце не уса гла ше но сти 
у ко ме те ло за оце ну уса гла ше но сти пре гле да тех нич ки про је кат 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма 
и ве ри фи ку је и ате сти ра да тех нич ки про је кат чи ни о ца ин тер о пе-
ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма ис пу ња ва усло ве 
ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји 
се на ње га при ме њу ју. 

2. Испи ти ва ње ти па мо же се из вр ши ти на је дан од сле де ћих 
на чи на:

 – ис пи ти ва ње узор ка чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 
струк тур ног под си сте ма, ре пре зен та тив ног за пред ви ђе ну про из-
вод њу (тип про из вод ње);

 – оце на тех нич ког про јек та чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/
еле мен та струк тур ног под си сте ма кроз пре глед тех нич ке до ку мен-
та ци је и пра те ћих до ка за из тач ке 3. и ис пи ти ва ње узо ра ка јед ног 
или ви ше кри тич них де ло ва чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле-
мен та струк тур ног под си сте ма, ре пре зен та тив них за пред ви ђе ну 
про из вод њу (ком би на ци ја ти па про из вод ње и ти па про јек та) или 

 – оце на аде кват но сти тех нич ког про јек та чи ни о ца ин тер о пе-
ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма кроз пре глед тех-
нич ке до ку мен та ци је и пра те ћих до ка за из тач ке 3, без ис пи ти ва ња 
узор ка (тип про јек та).

3. Про из во ђач под но си зах тев за ис пи ти ва ње ти па те лу за 
оце ну уса гла ше но сти по из бо ру.

Зах тев са др жи:
 – име и адре су про из во ђа ча, а уко ли ко је зах тев под нео овла-

шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су;
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти;
 – тех нич ку до ку мен та ци ју ко ја омо гу ћа ва оце њи ва ње уса гла-

ше но сти чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под-
си сте ма са ва же ћим зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле-
знич ких тех нич ких про пи са и стан дар да. Тех нич ка до ку мен та ци ја 
де фи ни ше ва же ће зах те ве и, у ме ри по треб ној за оце њи ва ње, об у-
хва та про јек то ва ње, про из вод њу, одр жа ва ње и рад чи ни о ца ин тер-
о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма. Тех нич ка до ку-
мен та ци ја са др жи, кад је то мо гу ће, нај ма ње сле де ће еле мен те:

• оп шти опис чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма;

• идеј ни про је кат и про из вод не на цр те и пла но ве ком по нен-
ти, под скло по ва, ко ла, итд.;

• опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње цр те жа и пла-
но ва, као и функ ци о ни са ња (укљу чу ју ћи усло ве ко ри шће ња) и 
одр жа ва ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног 
под си сте ма; 

• усло ве ин те гри са ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен-
та струк тур ног под си сте ма у ње го во си стем ско окру же ње (под-
склоп, склоп, под си стем) и по треб не усло ве ин тер феј са;

• спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са; 

• спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

• ре зул та те про јект них про ра чу на, из вр ше них ис пи ти ва ња, 
итд, и

• из ве шта је о те сти ра њу;
 – узор ке ре пре зен та тив не за пред ви ђе ну про из вод њу. Те ло за 

оце ну уса гла ше но сти мо же тра жи ти до дат не узор ке за из во ђе ње 
про гра ма те сти ра ња уко ли ко је по треб но и

 – пра те ће до ка зе за аде кват ност ре ше ња тех нич ког про јек та. 
Као пра те ћи до ка зи по ми њу се сви ко ри шће ни до ку мен ти, по себ-
но ка да ре ле вант ни тех нич ки про пи си и стан дар ди ни су при ме-
ње ни у це ло сти. Пра те ћи до ка зи по по тре би об у хва та ју ре зул та те 
те сти ра ња ко ја је из вр ши ла од го ва ра ју ћа ла бо ра то ри ја про из во ђа-
ча или дру га ла бо ра то ри ја у ње го во име и на ње го ву од го вор ност. 

4. Те ло за оце ну уса гла ше но сти:
за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти:
4.1. пре гле да тех нич ку до ку мен та ци ју и пра те ће до ка зе да 

про це ни аде кват ност тех нич ког про јек та чи ни о ца ин тер о пе ра бил-
но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са зах те ви ма од го ва ра ју-
ћег ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са.

за узо рак:
4.2. по твр ђу је да је узо рак про из ве ден у са гла сно сти са зах те-

ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи-
са и тех нич ком до ку мен та ци јом и иден ти фи ку је еле мен те ко ји су 
про јек то ва ни у скла ду са ва же ћим од ред ба ма од го ва ра ју ћих при-
зна тих стан дар да и/или тех нич ких спе ци фи ка ци ја, као и еле мен те 
ко ји су про јек то ва ни без при ме не од го ва ра ју ћих од ред би тих стан-
дар да;

4.3. из во ди или на ру чу је из во ђе ње од го ва ра ју ћих ис пи ти ва ња 
и те сто ва да про ве ри да ли су зах те ви ТСИ, од но сно на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са пра вил но при ме ње ни;

4.4. из во ди или на ру чу је из во ђе ње од го ва ра ју ћих ис пи ти ва ња 
и те сто ва да про ве ри, уко ли ко је про из во ђач од лу чио да при ме ни 
ре ше ња из од го ва ра ју ћих при зна тих стан дар да и/или тех нич ких 
спе ци фи ка ци ја, да ли су они пра вил но при ме ње ни;

4.5. и зво ди или на ру чу је из во ђе ње од го ва ра ју ћих ис пи ти ва ња 
и те сто ва да про ве ри, уко ли ко је про из во ђач од лу чио да не при ме-
ни ре ше ња из од го ва ра ју ћих при зна тих стан дар да и/или тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, да ли ре ше ња ко ја је при ме нио про из во ђач 
ис пу ња ва ју од го ва ра ју ће зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же-
ле знич ких тех нич ких про пи са;

4.6. до го ва ра се са про из во ђа чем о ме сту одр жа ва ња ис пи ти-
ва ња и те сто ва. 

5. Те ло за оце ну уса гла ше но сти са ста вља из ве штај о про це ни 
у ко ме на во ди ак тив но сти пред у зе те у скла ду са тач ком 4. и њи хо-
ве ре зул та те. Оно са др жај та квог из ве шта ја об ја вљу је, у це ло сти 
или де ли мич но, са мо уз са гла сност про из во ђа ча.

6. Ка да тип ис пу ња ва зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји ва же за пред мет ни чи ни лац 
ин тер о пе ра бил но сти, те ло за оце ну уса гла ше но сти из да је про из-
во ђа чу сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па. Сер ти фи кат са др жи име и 
адре су про из во ђа ча, за кључ ке ис пи ти ва ња, усло ве (ако их има) за 
ње го во ва же ње и по треб не по дат ке за иден ти фи ка ци ју одо бре ног 
ти па. Сер ти фи кат мо же да има је дан или ви ше анек са.

Сер ти фи кат и ње го ви анек си са др же све од го ва ра ју ће ин фор-
ма ци је за оце ну уса гла ше но сти чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле-
мен та струк тур ног под си сте ма са пре гле да ним ти пом. 

Ка да тип не ис пу ња ва зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла ше но сти од-
би ја да из да сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па и о то ме оба ве шта ва 
под но си о ца зах те ва, уз де таљ но обра зло же ње за од би ја ње.

7. Про из во ђач оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но сти ко-
је по се ду је тех нич ку до ку мен та ци ју за сер ти фи кат о ис пи ти ва њу 
ти па о свим из ме на ма одо бре ног ти па ко је мо гу ути ца ти на уса гла-
ше ност чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под-
си сте ма са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких 
тех нич ких про пи са или са усло ви ма ва же ња сер ти фи ка та. Та кве 



из ме не зах те ва ју до дат но одо бре ње у ви ду до дат ка ори ги нал ном 
сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па. Из во де се са мо ис пи ти ва ња и те-
сто ви ко ји су бит ни и по треб ни за из вр ше не про ме не. 

8. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-
ја вљи ва ње о сер ти фи ка ти ма о ис пи ти ва њу ти па и/или њи хо вим 
до да ци ма ко је је из да ло или по ву кло и пе ри о дич но или на зах тев 
ста вља на рас по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак 
сер ти фи ка та и/или њи хо вих до да та ка ко ји су од би је ни, су спен до-
ва ни или на дру ги на чин огра ни че ни. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о 
сер ти фи ка ти ма о ис пи ти ва њу ти па и/или свим ње го вим до да ци ма 
ко је је од би ло, по ву кло, су спен до ва ло или на дру ги на чин огра ни-
чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти ма и/или њи хо вим до да ци ма ко је 
је из да ло.

OTIF и др жа ве уго вор ни це OTIF и дру га при ја вље на те ла мо-
гу на зах тев до би ти при ме рак сер ти фи ка та о ис пи ти ва њу ти па и/
или ње го вих до да та ка. OTIF и др жа ве уго вор ни це OTIF мо гу на 
зах тев до би ти при ме рак тех нич ке до ку мен та ци је и ре зул та те ис-
пи ти ва ња ко је је из вр ши ло при ја вље но те ло. 

Те ло за оце ну уса гла ше но сти чу ва при ме рак сер ти фи ка та о 
ис пи ти ва њу ти па, ње го ве анек се и до дат ке, укљу чу ју ћи до ку мен-
та ци ју ко ју је до ста вио про из во ђач, све до ис те ка ва же ња сер ти-
фи ка та. 

9. Про из во ђач чу ва при ме рак сер ти фи ка та о ис пи ти ва њу ти-
па, ње го ве анек се и до дат ке за јед но са тех нич ком до ку мен та ци јом 
на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма у вре мен ском пе ри о ду од 
де сет го ди на по про из вод њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил-
но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма. 

10. Овла шће ни за ступ ник про из во ђа ча мо же под не ти зах тев 
из тач ке 3. и из вр ши ти оба ве зе из та ч. 7. и 9, под усло вом да су оне 
де фи ни са не у овла шће њу. 

Moдул CC. Уса гла ше ност са ти пом на осно ву уну тра шње  
кон тро ле про из вод ње

1. Уса гла ше ност са ти пом на осно ву уну тра шње кон тро ле 
про из вод ње је део по ступ ка оце не уса гла ше но сти где про из во ђач 
ис пу ња ва оба ве зе утвр ђе не у тач. 2. и 3, и по твр ђу је и из ја вљу је на 
сво ју од го вор ност да је пред мет ни чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/
еле мент струк тур ног под си сте ма уса гла шен са ти пом опи са ним у 
сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и да ис пу ња ва зах те ве ТСИ, од но-
сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на њих 
при ме њу ју. 

2. Про из вод ња
Про из во ђач пред у зи ма све по треб не ме ре да се про из вод ним 

про це сом и ње го вим пра ће њем обез бе ди са гла сност чи ни о ца ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са одо бре-
ним ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и са зах те-
ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са 
ко ји се на њих при ме њу ју. 

3. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
3.1. Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла ше-

но сти за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под-
си сте ма и чу ва је и ста вља на рас по ла га ње на ци о нал ним ор га ни ма 
у вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на на кон про из вод ње по след-
њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти 
иден ти фи ку је чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног 
под си сте ма за ко ји је са ста вље на. 

При ме рак де кла ра ци је о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах-
тев од го ва ра ју ћих ор га на.

Сер ти фи кат на ко ји се де кла ра ци ја по зи ва је сер ти фи кат о ис-
пи ти ва њу ти па и ње го ви до да ци.

4. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча из тач ке 3. мо же ис пу ни ти ње гов овла-

шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло-
вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул CD. Уса гла ше ност са ти пом на осно ву си сте ма  
упра вља ња ква ли те том про из вод ног про це са

1. Уса гла ше ност са ти пом на осно ву си сте ма упра вља ња ква-
ли те том про из вод ног про це са је део по ступ ка оце не уса гла ше но-
сти где про из во ђач ис пу ња ва оба ве зе утвр ђе не у тач . 2. и 5. и по-
твр ђу је и из ја вљу је на сво ју од го вор ност да је пред мет ни чи ни лац 

ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма уса гла шен 
са ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и да ис пу-
ња ва зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са ко ји се на њих при ме њу ју. 

2. Про из вод ња
Про из во ђач при ме њу је одо бре ни си стем упра вља ња ква ли-

те том за про из вод њу, ко нач ну кон тро лу и те сти ра ње пред мет них 
чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти/еле ме на та струк тур ног под си сте ма 
ка ко је де фи ни са но у тач ки 3. и под ле же над зо ру де фи ни са ном у 
тач ки 4.

3. Си стем упра вља ња ква ли те том
3.1. Про из во ђач под но си зах тев за оце ну свог си сте ма упра-

вља ња ква ли те том за пред мет не чи ни о це ин тер о пе ра бил но сти/
еле мен те струк тур ног под си сте ма те лу за оце ну уса гла ше но сти по 
из бо ру.

Зах тев са др жи:
 – име и адре су про из во ђа ча и, уко ли ко је зах тев под нео овла-

шће ни за ступ ник, ње го во име и адре су;
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти;
 – све од го ва ра ју ће ин фор ма ци је за пред ви ђе ну ка те го ри ју чи-

ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма;
 – до ку мен та ци ју о си сте му упра вља ња ква ли те том и
 – тех нич ку до ку мен та ци ју одо бре ног ти па и при ме рак сер ти-

фи ка та о ис пи ти ва њу ти па.
3.2. Си стем упра вља ња ква ли те том обез бе ђу је да су чи ни о ци 

ин тер о пе ра бил но сти/еле-мен ти струк тур ног под си сте ма уса гла-
ше ни са ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и да 
ис пу ња ва ју зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех-
нич ких про пи са ко ји се на њих при ме њу ју. 

Сви еле мен ти, зах те ви и од ред бе ко је је усво јио про из во ђач 
до ку мен ту ју се си сте мат ски и ор га ни зо ва но у фор ми пи са них по-
ли ти ка, по сту па ка и упут ста ва. До ку мен та ци ја за си стем упра вља-
ња ква ли те том омо гу ћа ва до след но ту ма че ње про гра ма, пла но ва, 
при руч ни ка и еви ден ци ја о ква ли те ту а посеб но са др жи опи се:

 – ци ље ва ква ли те та и ор га ни за ци о не струк ту ре, од го вор но-
сти и овла шће ња ру ко вод ства у по гле ду ква ли те та про из во да; 

 – од го ва ра ју ћих тех ни ка, про це са и си сте мат ских ак ци ја ко је 
се ко ри сте у про из вод њи, кон тро ли ква ли те та и упра вља њу ква-
ли те том;

 – ис пи ти ва ња и те сто ва ко ји се из во де пре, за вре ме и по сле 
про из вод ње и уче ста лост њи хо вог из во ђе ња;

 – еви ден ци је о ква ли те ту као што су из ве шта ји о про ве ра ма 
и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда ре њу, из ве шта ји о струч ној 
спре ми осо бља, итд. и

 – на чи на пра ће ња по сти за ња же ље ног ква ли те та про јек та и 
про из во да и де ло твор но сти си сте ма упра вља ња ква ли те том.

3.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти оце њу је си стем упра вља ња 
ква ли те том да би утвр ди ло да ли он ис пу ња ва зах те ве из тач ке 3.2. 

Оно прет по ста вља уса гла ше ност са тим зах те ви ма у по гле-
ду еле ме на та си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ји су у скла ду са 
од го ва ра ју ћим спе ци фи ка ци ја ма на ци о нал ног стан дар да ко јим се 
им пле мен ти ра ме ро дав ни стан дард упра вља ња ква ли те том, при-
зна тим стан дар ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма.

Ка да про из во ђач у про из вод њи од го ва ра ју ћег чи ни о ца ин тер-
о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма ко ри сти си стем 
упра вља ња ква ли те том ко ји је сер ти фи ко ва ло акре ди то ва но сер ти-
фи ка ци о но те ло, те ло за оце ну уса гла ше но сти при ли ком оце њи ва-
ња узи ма то у об зир. У том слу ча ју, те ло за оце ну уса гла ше но сти 
вр ши де таљ ну про це ну спе ци фич не до ку мен та ци је и еви ден ци ја 
о си сте му упра вља ња ква ли те том за тај чи ни лац ин тер о пе ра бил-
но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма. Те ло за оце ну уса гла ше-
но сти не оце њу је по но во цео при руч ник за ква ли тет и све по ступ-
ке ко је је већ оце ни ло сер ти фи ка ци о но те ло за си стем упра вља ња 
ква ли те том.

По ред ис ку ства у си сте му упра вља ња ква ли те том, тим ко-
ји оба вља про ве ру има нај ма ње још јед ног чла на са ис ку ством 
про це не у обла сти да тог чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 
струк тур ног под си сте ма и тех но ло ги је кон крет ног про из во да и 
зах те ва ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про-
пи са и стан дар да. Про ве ра у кљу чу је по се ту по слов них про сто ри ја 
про из во ђа ча ра ди оце њи ва ња. Тим ко ји оба вља про ве ру пре гле да 
тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 3.1, дру ги став, пе та али не ја, ра-
ди про ве ре про из во ђа че ве спо соб но сти да пре по зна зах те ве ТСИ, 



од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са и из вр-
ши потребнa ис пи ти ва ња у ци љу обез бе ђе ња са гла сно сти чи ни о-
ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са тим 
зах те ви ма. 

Про из во ђач се оба ве шта ва о од лу ци. Оба ве ште ње са др жи за-
кључ ке про ве ре и обра зло же ну од лу ку оце не. Ка да оце на си сте ма 
упра вља ња ква ли те том пру жа за до-во ља ва ју ћи до каз да су зах те ви 
из тач ке 3.2. ис пу ње ни, те ло за оце ну уса гла ше но сти из да је под но-
си о цу зах те ва одо бре ње си сте ма упра вља ња ква ли те том.

3.4. Про из во ђач се оба ве зу је да ис пу ни оба ве зе ко је про из и-
ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља ња ква ли те том, као и да ће га 
одр жа ва ти да оста не аде ква тан и ефи ка сан. 

3.5. Про из во ђач оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но сти ко-
је је одо бри ло си стем упра вља ња ква ли те том о пла ни ра ним про-
ме на ма у си сте му упра вља ња ква ли те том ко је ути чу на чи ни лац 
ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма, укљу чу ју-
ћи про ме не око сер ти фи ка та за си стем упра вља ња ква ли те том.

Tело за оце ну уса гла ше но сти оце њу је пред ло же не про ме не и 
од лу чу је да ли ће из ме ње ни си стем упра вља ња ква ли те том и да ље 
ис пу ња ва ти зах те ве из тач ке 3.2. или је по треб но по нов но оце њи-
ва ње. Про из во ђач се оба ве шта ва о ње го вој од лу ци. Оба ве ште ње 
са др жи за кључ ке пре гле да и обра зло же ну од лу ку оце не.

4. Над зор у над ле жно сти те ла за оце ну уса гла ше но сти
4.1. Свр ха над зо ра је да се по твр ди да про из во ђач про пи сно 

ис пу ња ва оба ве зе ко је про из и ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља-
ња ква ли те том.

4.2. Про из во ђач, у ци љу пе ри о дич них про ве ра, омо гу ћа ва те-
лу за оце ну уса гла ше но сти при ступ ме сти ма про из вод ње, ко нач-
них про ве ра, те сти ра ња и скла ди ште ња и обез бе ђу је све по треб не 
ин фор ма ци је, а по себ но:

 – до ку мен та ци ју за си стем упра вља ња ква ли те том и
 – еви ден ци је о ква ли те ту, као што су из ве шта ји о про ве ра ма 

и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда ре њу, из ве шта ји о струч ној 
спре ми осо бља, итд.

4.3. Тело за оце ну уса гла ше но сти вр ши пе ри о дич не про ве-
ре ка ко би се уве ри ло да про из во ђач одр жа ва и при ме њу је си стем 
упра вља ња ква ли те том, и до ста вља про из во ђа чу из ве штај о ре ви-
зи ји.

Пе ри о дич не про ве ре вр ше се нај ма ње јед ном у две го ди не. 
Ако про из во ђач при ме њу је сер ти фи ко ва ни си стем упра вља ња ква-
ли те том, те ло за оце ну уса гла ше но сти то узи ма у об зир при ли ком 
пе ри о дич них про ве ра. 

4.4. Осим то га, те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же не пла-
ни ра но по се ћи ва ти про из во ђа ча. За вре ме та квих по се та, те ло за 
оце ну уса гла ше но сти мо же, по по тре би, те сти ра ти чи ни лац ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма или на ло жи ти 
ње го во те сти ра ње да би про ве ри ло да си стем упра вља ња ква ли те-
том пра вил но функ ци о ни ше. Тело за оце ну уса гла ше но сти до ста-
вља про из во ђа чу из ве штај о по се ти и, уко ли ко су из ве де на те сти-
ра ња, из ве штај о те сти ра њу.

5. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
5.1. Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла-

ше но сти за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног 
под си сте ма и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма у 
вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на по про из вод њи по след њег 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма. 
Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти иден ти фи ку је чи ни лац ин тер о пе ра-
бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма за ко ји је са ста вље на.

При ме рак де кла ра ци је о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах-
тев над ле жних ор га на.

5.2. Сер ти фи ка ти на ко је се по зи ва де кла ра ци ја о уса гла ше-
но сти су:

 – одо бре ње си сте ма упра вља ња ква ли те том из тач ке 3.3. и из-
ве шта ји о про ве ри из тач ке 4.3, ако по сто је, и

 – сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па и ње го ви до да ци.
6. Про из во ђач у вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на по про-

из вод њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма, чу ва на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма:

 – до ку мен та ци ју из тач ке 3.1.,
 – из ме ну из тач ке 3.5, ка ко је одо бре на,
 – од лу ке и из ве шта је те ла за оце ну уса гла ше но сти тач. 3.5., 

4.3. и 4.4.
7. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-

ја вљи ва ње о из да тим или по ву че ним одо бре њи ма си сте ма 

упра вља ња ква ли те том, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на 
рас по ла га ње сво јим при ја вље ним ор га ни ма спи сак од би је них, су-
спен до ва них или на дру ги на чин огра ни че них одо бре ња си сте ма 
упра вља ња ква ли те том. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла 
о одо бре њи ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ја је од би ло, су-
спен до ва ло, по ву кло или на дру ги на чин огра ни чи ло и, на зах тев, 
о одо бре њи ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ја је из да ло. 

8. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча из тач. 3.1, 3.5, 5. и 6. мо же ис пу ни ти 

ње гов овла шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор-
ност, под усло вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул CF. Уса гла ше ност са ти пом на осно ву ве ри фи ка ци је 
про из во да

1. Уса гла ше ност са ти пом на осно ву ве ри фи ка ци је про из во-
да је део по ступ ка оце не уса гла ше но сти где про из во ђач ис пу ња ва 
оба ве зе утвр ђе не у тач. 2, 5.1. и 6. и по твр ђу је и из ја вљу је на сво ју 
од го вор ност да су пред мет ни чи ни о ци ин тер о пе ра бил но сти/еле-
мен ти струк тур ног под си сте ма, ко ји под ле жу од ред ба ма тач ке 3. 
уса гла ше ни са ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па 
и да ис пу ња ва ју зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких 
тех нич ких про пи са ко ји се на њих при ме њу ју. 

2. Про из вод ња
Про из во ђач пред у зи ма све по треб не ме ре да се про из вод ним 

про це сом и ње го вим пра ће њем обез бе ди са гла сност чи ни о ца ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са одо бре-
ним ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и са зах те-
ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са 
ко ји се на њих при ме њу ју. 

3. Ве ри фи ка ци ја
Те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је је иза брао про из во ђач оба-

вља од го ва ра ју ћа ис пи ти ва ња и те сто ве ра ди про ве ре уса гла ше-
но сти чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си-
сте ма са одо бре ним ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу 
ти па и са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех-
нич ких про пи са.

Испитивања и те сто ви за про ве ру уса гла ше но сти чи ни о ца 
ин тер о пе ра бил но сти /еле мен та струк тур ног под си сте ма са зах те-
ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са 
оба вља ју се, по из бо ру про из во ђа ча, ис пи ти ва њем и те сти ра њем 
сва ког чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си-
сте ма, ка ко је на ве де но у тач ки 4. или ис пи ти ва њем и те сти ра њем 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма 
на ста ти стич кој осно ви, ка ко је на ве де но у тач ки 5. 

4. Ве ри фи ка ци ја уса гла ше но сти ис пи ти ва њем и те сти ра њем 
сва ког чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си-
сте ма 

4.1. Сви чи ни о ци ин тер о пе ра бил но сти/еле мен ти струк тур-
ног под си сте ма по је ди нач но се ис пи ту ју и оба вља ју се од го ва ра-
ју ћи те сто ви утвр ђе ни у ТСИ, од но сно на ци о нал ним же ле знич ким 
тех нич ким про пи си ма и при зна тим стан дар ди ма и/или тех нич ким 
спе ци фи ка ци ја ма, или екви ва лент ни те сто ви, да би се про ве ри ла 
уса гла ше ност са одо бре ним ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис-
пи ти ва њу ти па и са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле-
знич ких тех нич ких про пи са. Ка да тест ни је утвр ђен у ТСИ, од но-
сно на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма, при зна тим 
стан дар ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма, о те сто ви ма ко ји 
ће се оба вља ти од лу чу ју про из во ђач и те ло за оце ну уса гла ше но сти. 

4.2. Те ло за оце ну уса гла ше но сти из да је сер ти фи кат о уса гла-
ше но сти на осно ву из вр ше них ис пи ти ва ња и те сто ва.

Про из во ђач чу ва сер ти фи кат о уса гла ше но сти ко ји је до сту-
пан за пре глед на ци о нал ним ор га ни ма у пе ри о ду од де сет го ди на 
по про из вод њи по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 
струк тур ног под си сте ма.

5. Ста ти стич ка про ве ра уса гла ше но сти
5.1. Про из во ђач пред у зи ма све по треб не ме ре да про из вод ни 

про цес и ње го во пра ће ње обез бе де хо мо ге ност сва ке про из ве де не 
пар ти је и под но си сво је чи ни о це ин тер о пе ра бил но сти/еле мен те 
струк тур ног под си сте ма за ве ри фи ка ци ју у ви ду хо мо ге них пар-
ти ја. 

5.2. Из сва ке пар ти је узи ма се слу чај ни узо рак у скла ду са 
зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 



про пи са. Сви чи ни о ци ин тер о пе ра бил но сти/еле мен ти струк тур-
ног под си сте ма у узор ку по је ди нач но се пре гле да ју и оба вља ју се 
од го ва ра ју ћи те сто ви утвр ђе ни у ТСИ, од но сно на ци о нал ним же-
ле знич ким тех нич ким про пи си ма, при зна тим стан дар ди ма и/или 
тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма, или екви ва лент ни те сто ви, да би се 
по твр ди ла уса гла ше ност са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са и од ре ди ло да ли се пар ти ја при-
хва та или од би ја. Ка да тест ни је од ре ђен у ТСИ, од но сно на ци о-
нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма, при зна тим стан дар-
ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма, о те сто ви ма ко ји ће се 
оба вља ти од лу чу ју про из во ђач и те ло за оце ну уса гла ше но сти. 

5.3. Уко ли ко је пар ти ја при хва ће на, сма тра се да су сви чи-
ни о ци ин тер о пе ра бил но сти /еле мен ти струк тур ног под си сте ма у 
пар ти ји одо бре ни, осим оних чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти/еле-
ме на та струк тур ног под си сте ма из узор ка за ко је је утвр ђе но да не 
за до во ља ва ју те сто ве.

Те ло за оце ну уса гла ше но сти из да је сер ти фи кат о уса гла ше-
но сти на осно ву из вр ше них ис пи ти ва ња и те сто ва. Про из во ђач 
чу ва сер ти фи кат о уса гла ше но сти ко ји је до сту пан на ци о нал ним 
ор га ни ма у пе ри о ду од де сет го ди на по про из вод њи по след њег чи-
ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма.

5.4. Уко ли ко је пар ти ја од би је на, те ло за оце ну уса гла ше но-
сти или над ле жни ор ган пред у зи ма од го ва ра ју ће ме ре да спре чи 
ста вља ње та кве пар ти је у про мет. У слу ча ју че стог од би ја ња пар-
ти ја, те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же об у ста ви ти ста ти стич ку 
про ве ру и пред у зе ти од го ва ра ју ће ме ре. 

6. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
6.1. Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла ше-

но сти за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под-
си сте ма и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма у вре-
мен ском пе ри о ду од де сет го ди на на кон про из вод ње по след њег 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма. 
Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти иден ти фи ку је чи ни лац ин тер о пе ра-
бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма за ко ји је са ста вље на.

При ме рак де кла ра ци је о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах-
тев над ле жних ор га на.

6.2. Сер ти фи ка ти на ко је се по зи ва де кла ра ци ја о уса гла ше-
но сти су:

 – сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па и ње го ви до да ци,
 – сер ти фи кат о уса гла ше но сти из тач ке 4.2. или тач ке 5.3.
7. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча мо же ис пу ни ти ње гов овла шће ни за-

ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло вом да су 
оне на ве де не у овла шће њу. Овла шће ни за ступ ник не мо же из вр-
ша ва ти оба ве зе про из во ђа ча из тач. 2, 5.1. и 5.2.

Мо дул CH. Уса гла ше ност на осно ву пот пу ног си сте ма  
упра вља ња ква ли те том

1. Уса гла ше ност на осно ву пот пу ног си сте ма упра вља ња ква-
ли те том је по сту пак оце не уса гла ше но сти где про из во ђач ис пу ња-
ва оба ве зе из тач. 2. и 5., обез бе ђу је и из ја вљу је на сво ју ис кљу чи ву 
од го вор ност да чи ни о ци ин тер о пе ра бил но сти/еле мен ти струк тур-
ног под си сте ма за до во ља ва ју зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на њих при ме њу ју.

2. Про из вод ња
Про из во ђач при ме њу је одо бре ни си стем упра вља ња ква ли те-

том за про јек то ва ње, про из вод њу, ко нач ну кон тро лу про из во да и 
те сти ра ње пред мет них чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти/еле ме на та 
струк тур ног под си сте ма, ка ко је де фи ни са но у тач ки 3. и ко ји под-
ле же над зо ру де фи ни са ном у тач ки 4.

3. Си стем упра вља ња ква ли те том
3.1. Про из во ђач под но си зах тев те лу за оце ну уса гла ше но сти 

по из бо ру за оце ну свог си сте ма упра вља ња ква ли те том за пред мет-
не чи ни о це ин тер о пе ра бил но сти/еле мен те струк тур ног под си сте ма. 

Зах тев са др жи:
 – име и адре су про из во ђа ча, и уко ли ко је зах тев под нео овла-

шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су;
 – тех нич ку до ку мен та ци ју за је дан мо дел из сва ке ка те го ри је 

чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти/еле ме на та струк тур ног под си сте ма 
чи ја се про из вод ња пла ни ра. Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи, где 
је то мо гу ће, нај ма ње сле де ће еле мен те:

• оп шти опис чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма;

• идеј ни про је кат и про из вод не на цр те и ше ме ком по нен ти, 
под скло по ва, ко ла, итд.;

• опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње цр те жа и ше ма, 
и ра да (укљу чу ју ћи усло ве ко ри шће ња) и одр жа ва ња чи ни о ца ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма; 

• усло ве ин те гри са ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен-
та струк тур ног под си сте ма у ње го во си стем ско окру же ње (под-
склоп, склоп, под си стем) и по треб не усло ве ин тер феј са;

• спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са; 

• спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко-
ли ко при зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но 
при ме ње них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на-
во де се де ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

• ре зул та те про јект них про ра чу на, из вр ше них ис пи ти ва ња, 
итд. и

• из ве шта је о те сти ра њу;
 – до ку мен та ци ју о си сте му упра вља ња ква ли те том и
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти.
3.2. Си стем упра вља ња ква ли те том обез бе ђу је са гла сност чи-

ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти/еле ме на та струк тур ног под си сте ма 
са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са ко ји се на њих при ме њу ју.

Сви еле мен ти, зах те ви и од ред бе ко је је про из во ђач усво јио 
до ку мен ту ју се си сте мат ски и ор га ни зо ва но у фор ми пи са них по-
ли ти ка, по сту па ка и упут ста ва. До ку мен та ци ја за си стем упра вља-
ња ква ли те том омо гу ћа ва до след но ту ма че ње про гра ма, пла но ва, 
при руч ни ка и еви ден ци ја о ква ли те ту, а посеб но са др жи опи се:

 – ци ље ва ква ли те та и ор га ни за ци о не струк ту ре, од го вор но-
сти и овла шће ња ру ко вод ства у по гле ду ква ли те та про јек та и про-
из во да;

 – тех нич ких спе ци фи ка ци ја про јек та, укљу чу ју ћи стан дар де 
ко је ће се при ме њи ва ти;

 – тех ни ка, по сту па ка и си сте мат ских ак ци ја ко је ће се ко ри-
сти ти за кон тро лу и про ве ру про јек та ка да се ра ди о про јек то ва њу 
чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти/еле ме на та струк тур ног под си сте ма 
ко ји при па да ју об у хва ће ној ка те го ри ји про из во да;

 – од го ва ра ју ћих тех ни ка, про це са и си сте мат ских ак ци ја ко је 
ће се ко ри сти ти у про из вод њи, кон тро ли ква ли те та и упра вља њу 
ква ли те том;

 – ис пи ти ва ња и те сто ва ко ји се из во де пре, за вре ме и по сле 
про из вод ње и уче ста лост њи хо вог из во ђе ња; 

 – еви ден ци ја о ква ли те ту као што су из ве шта ји о про ве ра ма 
и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда ре њу, из ве шта ји о струч ној 
спре ми осо бља, итд, и

 – на чи на пра ће ња по сти за ња же ље ног ква ли те та про из во да и 
де ло твор но сти си сте ма упра вља ња ква ли те том.

3.3. Те ло за оце ну усаглашености оце њу је си стем упра вља-
ња ква ли те том ка ко би утвр ди ло да ли он ис пу ња ва зах те ве из 
тач ке 3.2. 

Оно прет по ста вља уса гла ше ност са тим зах те ви ма у по гле-
ду еле ме на та си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ји су у скла ду са 
од го ва ра ју ћим спе ци фи ка ци ја ма на ци о нал ног стан дар да ко јим се 
им пле мен ти ра ме ро дав ни стан дард упра вља ња ква ли те том, при-
зна тим стан дар ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма.

Ка да про из во ђач у про јек то ва њу и про из вод њи од го ва ра ју-
ћег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте-
ма ко ри сти си стем упра вља ња ква ли те том ко ји је сер ти фи ко ва ло 
акре ди то ва но сер ти фи ка ци о но те ло, те ло за оце ну уса гла ше но сти 
то узи ма у об зир при ли ком оце њи ва ња. У том слу ча ју, те ло за оце-
ну уса гла ше но сти вр ши де таљ ну про це ну по себ не до ку мен та ци је 
и за пи са о си сте му упра вља ња ква ли те том са мо за тај чи ни лац ин-
тер о пе ра бил но сти. Те ло за оце ну уса гла ше но сти не оце њу је по но-
во цео при руч ник за ква ли тет и све по ступ ке ко је је већ оце ни ло 
сер ти фи ка ци о но те ло за си стем упра вља ња ква ли те том.

По ред ис ку ства у си сте му упра вља ња ква ли те том, тим ко ји 
оба вља про ве ру има нај ма ње још јед ног чла на са ис ку ством оце-
њи ва ча у обла сти од го ва ра ју ћег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле-
мен та струк тур ног под си сте ма и тех но ло ги ји од ре ђе ног про из во-
да и по зна ва ње зах те ва ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких 



тех нич ких про пи са. Про ве ра укљу чу је по се ту по слов них про сто-
ри ја про из во ђа ча ра ди оце њи ва ња. Тим ко ји оба вља про ве ру пре-
гле да тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 3.1., дру га али не ја, ра ди 
про ве ре спо соб но сти про из во ђа ча да пре по зна зах те ве ТСИ, од-
но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са и из вр ши 
потребнa ис пи ти ва ња у ци љу обез бе ђе ња са гла сно сти чи ни о ца 
ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма са тим 
зах те ви ма. Про из во ђач или ње гов овла шће ни за ступ ник оба ве шта-
ва ју се о од лу ци.

Оба ве ште ње са др жи за кључ ке про ве ре и обра зло же ну од лу-
ку оце не. Уко ли ко је оце на си сте ма упра вља ња ква ли те том обез бе-
ди ла за до во ља ва ју ћи до каз да су зах те ви из тач ке 3.2. ис пу ње ни, 
те ло за оце ну уса гла ше но сти под но си о цу зах те ва из да је одо бре ње 
си сте ма упра вља ња ква ли те том. 

3.4. Про из во ђач се оба ве зу је да ис пу ни оба ве зе ко је про из и-
ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља ња ква ли те том, као и да ће си-
стем оста ти аде ква тан и ефи ка сан. 

3.5. Про из во ђач оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но сти ко-
је је одо бри ло си стем упра вља ња ква ли те том, о пла ни ра ним про-
ме на ма у си сте му упра вља ња ква ли те том ко је ути чу на чи ни лац 
ин тер о пе ра бил но сти/еле мент по ди сте ма, укљу чу ју ћи про ме не у 
сер ти фи ка ту за си стем упра вља ња ква ли те том.

Те ло за оце ну уса гла ше но сти оце њу је пред ло же не про ме не и 
од лу чу је да ли ће из ме ње ни си стем упра вља ња ква ли те том и да ље 
ис пу ња ва ти зах те ве из тач ке 3.2. или је по треб но по нов но оце њи-
ва ње.

Про из во ђач се оба ве шта ва о ње го вој од лу ци. Оба ве ште ње са-
др жи за кључ ке пре гле да и обра зло же ну од лу ку о оце ни.

4. Над зор у над ле жно сти те ла за оце ну уса гла ше но сти
4.1. Свр ха над зо ра је да се по твр ди да про из во ђач про пи сно 

ис пу ња ва оба ве зе ко је про из и ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља-
ња ква ли те том.

4.2. Про из во ђач, у ци љу пе ри о дич них про ве ра, омо гу ћа ва те-
лу за оце ну уса гла ше но сти при ступ ме сти ма про из вод ње, ин спек-
циј ских пре гле да, те сти ра ња и скла ди ште ња и обез бе ђу је све по-
треб не ин фор ма ци је, а по себ но:

 – до ку мен та ци ју за си стем упра вља ња ква ли те том,
 – еви ден ци је о ква ли те ту, пред ви ђе не у де лу си сте ма упра-

вља ња ква ли те том ко ји се од но си на про је кат, као што су ре зул та-
ти ана ли за, про ра чу ни, те сто ви, итд. И

 – еви ден ци је о ква ли те ту, пред ви ђе не у де лу си сте ма упра-
вља ња ква ли те том ко ји се од но си на про из вод њу, као што су из ве-
шта ји о ин спек циј ским пре гле ди ма и по да ци о те сти ра њу, по да ци 
о ба жда ре њу, из ве шта ји о струч ној спре ми осо бља, итд.

4.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти вр ши пе ри о дич не про ве ре 
да се уве ри да про из во ђач одр жа ва и при ме њу је си стем упра вља-
ња ква ли те том, и до ста вља про из во ђа чу из ве штај о про ве ри.

Пе ри о дич не про ве ре из во де се нај ма ње јед ном у две го ди не.
Ако про из во ђач при ме њу је сер ти фи ко ва ни си стем упра вља-

ња ква ли те том, те ло за оце ну уса гла ше но сти то узи ма у об зир то-
ком пе ри о дич них про ве ра. 

4.4. Осим то га, те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же не пла-
ни ра но по се ћи ва ти про из во ђа ча. За вре ме та квих по се та, те ло за 
оце ну уса гла ше но сти мо же, по по тре би, из во ди ти те сти ра ња чи-
ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма или 
на ло жи ти њи хо во из во ђе ње да би се про ве ри ло пра вил но функ-
ци о ни са ње си сте ма упра вља ња ква ли те том. Те ло за оце ну уса гла-
ше но сти до ста вља про из во ђа чу из ве штај о по се ти и, уко ли ко су 
из ве де на те сти ра ња, из ве штај о те сти ра њу.

5. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
5.1. Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла-

ше но сти за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног 
под си сте ма и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма у 
вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на од про из вод ње по след њег 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма. 
Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти иден ти фи ку је чи ни лац ин тер о пе ра-
бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма за ко ји је са ста вље на.

При ме рак де кла ра ци је о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах-
тев над ле жних ор га на.

5.2. Сер ти фи кат на ко ји се по зи ва де кла ра ци ја о уса гла ше но-
сти је:

 – одо бре ње си сте ма упра вља ња ква ли те том из тач ке 3.3. и из-
ве шта ји о про ве ри из тач ке 4.3, ако по сто је.

6. Про из во ђач у вре мен ском пе ри о ду од нај ма ње де сет го ди-
на од про из вод ње по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти, чу ва 
на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма:

 – тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 3.1,
 – до ку мен та ци ју ко ја се од но си на си стем упра вља ња ква ли-

те том из тач ке 3.1;
 – про ме ну из тач ке 3.5, ка ко је одо бре на, и 
 – од лу ке и из ве шта је те ла за оце ну уса гла ше но сти из тач. 3.5, 

4.3. и 4.4.
7. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-

ја вљи ва ње о из да тим или по ву че ним одо бре њи ма си сте ма упра-
вља ња ква ли те том, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас-
по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, 
су спен до ва них или на дру ги на чин огра ни че них си сте ма упра вља-
ња ква ли те том. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла 
о одо бре њи ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ја је од би ло, су-
спен до ва ло или по ву кло и, на зах тев, о одо бре њи ма си сте ма упра-
вља ња ква ли те том ко ја је из да ло. 

8. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча из та ч. 3.1, 3.5, 5. и 6. мо же ис пу ни ти 

ње гов овла шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор-
ност, под усло вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул CH1. Уса гла ше ност на осно ву пот пу ног си сте ма  
упра вља ња ква ли те том и ис пи ти ва ња про јек та

1. Уса гла ше ност на осно ву пот пу ног си сте ма упра вља ња ква-
ли те том и ис пи ти ва ња про јек та је по сту пак оце не уса гла ше но сти 
где про из во ђач ис пу ња ва оба ве зе из та ч. 2. и 6. и по твр ђу је и из-
ја вљу је на сво ју ис кљу чи ву од го вор ност да чи ни о ци ин тер о пе ра-
бил но сти/еле мен ти струк тур ног под си сте ма за до во ља ва ју зах те ве 
ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји 
се на њих при ме њу ју.

2. Про из вод ња
Про из во ђач при ме њу је одо бре ни си стем упра вља ња ква ли те-

том за про јек то ва ње, про из вод њу, ко нач ну кон тро лу про из во да и 
те сти ра ње чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти /еле ме на та струк тур ног 
под си сте ма, ка ко је де фи ни са но у тач ки 3. и ко ји под ле же над зо ру 
из тач ке 5. Аде кват ност тех нич ког про јек та чи ни ла ца ин тер о пе ра-
бил но сти/еле ме на та струк тур ног под си сте ма пре гле да се у скла ду 
са тач ком 4. 

3. Си стем упра вља ња ква ли те том
3.1. Про из во ђач под но си зах тев те лу за оце ну уса гла ше но сти 

по из бо ру за оце ну свог си сте ма упра вља ња ква ли те том за пред-
мет не чи ни о це ин тер о пе ра бил но сти/еле мен те струк тур ног под си-
сте ма. 

Зах тев са др жи:
 – име и адре су про из во ђа ча, и уко ли ко је зах тев под нео овла-

шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су;
 – све од го ва ра ју ће ин фор ма ци је за пред ви ђе ну ка те го ри ју чи-

ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/ еле ме на та струк тур ног под си сте ма;
 – до ку мен та ци ју о си сте му упра вља ња ква ли те том и
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти.
3.2. Си стем упра вља ња ква ли те том обез бе ђу је са гла сност чи-

ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти /еле ме на та струк тур ног под си сте ма 
са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са ко ји се на њих при ме њу ју.

Сви еле мен ти, зах те ви и од ред бе ко је је про из во ђач усво јио 
до ку мен ту ју се си сте мат ски и ор га ни зо ва но у фор ми пи са них по-
ли ти ка, по сту па ка и упут ста ва. До ку мен та ци ја за си стем упра вља-
ња ква ли те том омо гу ћа ва до след но ту ма че ње про гра ма, пла но ва, 
при руч ни ка и еви ден ци ја о ква ли те ту, а по себ но са др жи опи се:

 – ци ље ва ква ли те та и ора ни за ци о не струк ту ре, од го вор но сти 
и овла шће ња ру ко вод ства у по гле ду ква ли те та про јек та и про из-
во да; 

 – тех нич ких спе ци фи ка ци ја про јек та укљу чу ју ћи стан дар де 
ко ји ће се при ме њи ва ти, и, уко ли ко се ме ро дав ни при зна ти стан-
дар ди и/или тех нич ке спе ци фи ка ци је не при ме њу ју у пот пу но сти, 
опис ре ше ња ко ја ће се ко ри сти ти ка ко би се обез бе ди ло ис пу ња-
ва ње зах те ва из ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич-
ких про пи са ко ји се при ме њу ју на чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/
еле мент струк тур ног под си сте ма;



 – тех ни ка, по сту па ка и си сте мат ских ак ци ја ко је ће се ко ри-
сти ти за кон тро лу и ве ри фи ка ци ју про јек та ка да се ра ди о про јек-
то ва њу чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти ко ји при па да ју об у хва ће ној 
ка те го ри ји про из во да;

 – од го ва ра ју ћих тех ни ка, про це са и си сте мат ских ак ци ја ко је 
ће се ко ри сти ти у про из вод њи, кон тро ли ква ли те та и упра вља њу 
ква ли те том;

 – ис пи ти ва ња и те сто ва ко ји се из во де пре, за вре ме и по сле 
про из вод ње, и уче ста лост њи хо вог из во ђе ња; 

 – еви ден ци је о ква ли те ту као што су из ве шта ји о ин спек циј-
ским пре гле ди ма и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда ре њу, из ве-
шта ји о струч ној спре ми осо бља, итд. и

 – на чи на пра ће ња по сти за ња же ље ног ква ли те та про из во да и 
де ло твор но сти си сте ма упра вља ња ква ли те том.

3.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти о це њу је си стем упра вља ња 
ква ли те том да би утвр ди ло да ли он ис пу ња ва зах те ве из тач ке 3.2. 

Оно прет по ста вља уса гла ше ност са тим зах те ви ма у по гле-
ду еле ме на та си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ји су у скла ду са 
од го ва ра ју ћим спе ци фи ка ци ја ма на ци о нал ног стан дар да ко јим се 
им пле мен ти ра ме ро дав ни стан дард упра вља ња ква ли те том, при-
зна тим стан дар ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма.

Ка да про из во ђач у про јек то ва њу и про из вод њи од го ва ра ју-
ћег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте-
ма ко ри сти си стем упра вља ња ква ли те том ко ји је сер ти фи ко ва ло 
акре ди то ва но сер ти фи ка ци о но те ло, те ло за оце ну уса гла ше но сти 
при ли ком оце њи ва ња то узи ма у об зир. У том слу ча ју, те ло за оце-
ну уса гла ше но сти вр ши де таљ ну про це ну по себ не до ку мен та ци је 
и еви ден ци ја о си сте му упра вља ња ква ли те том са мо за чи ни лац 
ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма. Те ло не 
оце њу је по но во цео при руч ник за ква ли тет и све по ступ ке ко је је 
већ оце ни ло сер ти фик ци о но те ло за си стем упра вља ња ква ли те-
том. По ред ис ку ства у си сте му упра вља ња ква ли те том, тим ко ји 
оба вља про ве ру има нај ма ње још јед ног чла на са ис ку ством оце-
њи ва ча у обла сти од го ва ра ју ћег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле-
мен та струк тур ног под си сте ма и тех но ло ги ји од ре ђе ног про из во да 
и по зна ва ње зах те ва ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех-
нич ких про пи са. Провера укљу чу је по се ту по слов них про сто ри ја 
про из во ђа ча ра ди оце њи ва ња.

Про из во ђач или ње гов овла шће ни за ступ ник оба ве шта ва ју се 
о од лу ци.

Оба ве ште ње са др жи за кључ ке кон тро ле и обра зло же ну од лу-
ку о оце ни. Уко ли ко је оце на си сте ма упра вља ња ква ли те том обез-
бе ди ла за до во ља ва ју ћи до каз да су зах те ви из тач ке 3.2. ис пу ње ни, 
те ло за оце ну уса гла ше но сти под но си о цу зах те ва из да је одо бре ње 
си сте ма упра вља ња ква ли те том. 

3.4. Про из во ђач се оба ве зу је да ис пу ни оба ве зе ко је про из и-
ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља ња ква ли те том, као и да ће си-
стем оста ти аде ква тан и ефи ка сан. 

3.5. Про из во ђач оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но сти ко-
је је одо бри ло си стем упра вља ња ква ли те том о пла ни ра ним про-
ме на ма у си сте му упра вља ња ква ли те том ко је ути чу на чи ни лац 
ин тер о пе ра бил но сти, укљу чу ју ћи про ме не у сер ти фи ка ту за си-
стем упра вља ња ква ли те том.

Те ло за оце ну уса гла ше но сти оце њу је пред ло же не про ме не и 
од лу чу је да ли ће из ме ње ни си стем упра вља ња ква ли те том и да ље 
ис пу ња ва ти зах те ве из тач ке 3.2. или је по треб но по нов но оце њи-
ва ње.

Про из во ђач се оба ве шта ва о ње го вој од лу ци. Оба ве ште ње са-
др жи за кључ ке пре гле да и обра зло же ну од лу ку о оце ни.

3.6. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-
ја вљи ва ње о из да тим или по ву че ним одо бре њи ма си сте ма упра-
вља ња ква ли те том, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас-
по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, 
су спен до ва них или на дру ги на чин огра ни че них си сте ма упра вља-
ња ква ли те том. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла 
о одо бре њи ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ја је од би ло, су-
спен до ва ло или по ву кло и, на зах тев, о одо бре њи ма си сте ма упра-
вља ња ква ли те том ко ја је из да ло. 

4. Испитивање про јек та
4.1. Про из во ђач те лу за оце ну уса гла ше но сти из тач ке 3.1. 

под но си зах тев за ис пи ти ва ње про јек та.
4.2. Зах тев омо гу ћа ва да се раз у ме про јек то ва ње, про из-

вод ња, одр жа ва ње и рад чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 

струк тур ног под си сте ма и да се про це ни уса гла ше ност са зах те-
ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са 
ко ји за ње га ва же. Зах тев са др жи:

 – име и адре су про из во ђа ча;
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти;
 – тех нич ку до ку мен та ци ју. Тех нич ка до ку мен та ци ја омо гу-

ћа ва оце њи ва ње уса гла ше но сти чи ни ла ца ин тер о пе ра бил но сти/
еле ме на та струк тур ног под си сте ма са зах те ви ма ТСИ, од но сно на-
ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са. Тех нич ка до ку мен-
та ци ја де фи ни ше зах те ве и, у ме ри по треб ној за оце њи ва ње, об у-
хва та про јек то ва ње и рад чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 
струк тур ног под си сте ма. Тех нич ка до ку мен та ци ја , где је то мо гу-
ће, са др жи нај ма ње сле де ће еле мен те:

• оп шти опис чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма;

• идеј ни про је кат и про из вод не на цр те и ше ме ком по нен ти, 
под скло по ва, ко ла, итд.;

• опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње цр те жа и ше ма, 
и ра да (укљу чу ју ћи усло ве ко ри шће ња) и одр жа ва ња чи ни о ца ин-
тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма; 

• усло ве ин те гри са ња чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен-
та струк тур ног под си сте ма у ње го во си стем ско окру же ње (под-
склоп, склоп, под си стем) и по треб не усло ве ин тер феј са;

• спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са; 

• спи сак при зна тих стан дар да и/или дру гих ме ро дав них тех-
нич ких спе ци фи ка ци ја ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко-
ли ко при зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но 
при ме ње них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на-
во де се де ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

• ре зул та те про јект них про ра чу на, из вр ше них ис пи ти ва ња, 
итд. и

• из ве шта је о те сти ра њу;
 – пра те ће до ка зе о аде кват но сти тех нич ког про јек та. Као пра-

те ћи до ка зи по ми њу се сви ко ри шће ни до ку мен ти, по себ но ка да 
ре ле вант ни ТСИ, од но сно на ци о нал ни же ле знич ки тех нич ки про-
пи си, при зна ти стан дар ди и тех нич ке спе ци фи ка ци је ни су при ме-
ње ни у це ло сти. Пра те ћи до ка зи по по тре би об у хва та ју ре зул та те 
те сти ра ња ко ја је из вр ши ла од го ва ра ју ћа ла бо ра то ри ја про из во ђа-
ча или дру га ла бо ра то ри ја у ње го во име и на ње го ву од го вор ност. 

4.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти пре гле да зах тев и уко ли ко 
про је кат ис пу ња ва зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич-
ких тех нич ких про пи са, ко ји се од но се на чи ни лац ин тер о пе ра-
бил но сти, из да је про из во ђа чу сер ти фи кат о ис пи ти ва њу про јек та. 
Сер ти фи кат са др жи име и адре су про из во ђа ча, за кључ ке пре гле-
да, усло ве (ако их има) за ње го во ва же ње и по треб не по дат ке за 
иден ти фи ка ци ју одо бре ног про јек та, а уко ли ко је по треб но и опис 
функ ци о ни са ња про из во да. Сер ти фи кат мо же да има је дан или ви-
ше анек са.

Сер ти фи кат и ње го ви анек си са др же све од го ва ра ју ће ин фор-
ма ци је за оце ну уса гла ше но сти чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле-
мен та струк тур ног под си сте ма са пре гле да ним про јек том.

Ка да про је кат не ис пу ња ва усло ве ТСИ, од но сно на ци о нал-
них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла ше но-
сти од би ја да из да сер ти фи кат о пре гле ду про јек та и о то ме оба-
ве шта ва по до си о ца зах те ва, уз де таљ но обра зло же ње за од би ја ње.

4.4. Про из во ђач до ис те ка ва же ња сер ти фи ка та оба ве шта ва 
те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је је из да ло сер ти фи кат о пре гле ду 
про јек та о свим про ме на ма одо бре ног про јек та ко је мо гу ути ца ти на 
уса гла ше ност са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич-
ких тех нич ких про пи са или усло ви ма ва же ња сер ти фи ка та. Та кве 
из ме не зах те ва ју до дат но одо бре ње од те ла за оце ну уса гла ше но сти 
ко је је из да ло сер ти фи кат о пре гле ду про јек та у ви ду до дат ка ори ги-
нал ном сер ти фи ка ту о пре гле ду про јек та. Из во де се са мо пре гле ди и 
те сто ви ко ји су бит ни и по треб ни за из вр ше не про ме не. 

4.5. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-
ја вљи ва ње о сер ти фи ка ти ма о пре гле ду про јек та и/или њи хо вим 
до да ци ма ко је је из да ло или по ву кло, и пе ри о дич но или на зах тев, 
ста вља на рас по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак 
сер ти фи ка та и/или њи хо вих до да та ка ко ји су од би је ни, су спен до-
ва ни или на дру ги на чин огра ни че ни. 



Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о 
сер ти фи ка ти ма о пре гле ду про јек та и/или свим ње го вим до да ци ма 
ко је је од би ло, по ву кло, су спен до ва ло или на дру ги на чин огра ни-
чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти ма и/или њи хо вим до да ци ма ко је 
је из да ло.

ОТИФ, др жа ве уго вор ни це ОТИФ и дру га при ја вље на те ла 
мо гу на зах тев до би ти при ме рак сер ти фи ка та о пре гле ду про јек та 
и/или ње го вих до да та ка. ОТИФ и др жа ве уго вор ни це ОТИФ мо-
гу на зах тев до би ти при ме рак тех нич ке до ку мен та ци је и ре зул та те 
пре гле да ко је је из вр ши ло при ја вље но те ло. 

Тело за оце ну уса гла ше но сти све до ис те ка ва же ња сер ти фи-
ка та чу ва при ме рак сер ти фи ка та о пре гле ду про јек та, ње го ве анек-
се и до дат ке као и тех нич ку до ку мен та ци ју, укљу чу ју ћи до ку мен-
та ци ју ко ју је до ста вио про из во ђач.

4.6. Про из во ђач чу ва при ме рак сер ти фи ка та о пре гле ду про-
јек та, ње го вих анек са и до да та ка за јед но са тех нич ком до ку мен-
та ци јом на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма у вре мен ском 
пе ри о ду де фи ни са ном од де сет го ди на од про из вод ње по след њег 
чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма. 

5. Над зор у над ле жно сти те ла за оце ну уса гла ше но сти
5.1. Свр ха над зо ра је да се по твр ди да про из во ђач про пи сно 

ис пу ња ва оба ве зе ко је про из и ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља-
ња ква ли те том.

5.2. Про из во ђач, у ци љу пе ри о дич них про ве ра, омо гу ћа ва те-
лу за оце ну уса гла ше но сти при ступ ме сти ма про из вод ње, ин спек-
циј ских пре гле да, те сти ра ња и скла ди ште ња и обез бе ђу је све по-
треб не ин фор ма ци је, а по себ но:

 – до ку мен та ци ју за си стем упра вља ња ква ли те том;
 – еви ден ци је о ква ли те ту, пред ви ђе не у де лу си сте ма упра-

вља ња ква ли те том ко ји се од но си на про је кат, као што су ре зул та-
ти ана ли за, про ра чу ни, те сто ви, итд. и

 – еви ден ци је о ква ли те ту, пред ви ђе не у де лу си сте ма упра-
вља ња ква ли те том ко ји се од но си на про из вод њу, као што су из ве-
шта ји о ин спек циј ским пре гле ди ма и по да ци о те сти ра њу, по да ци 
о ба жда ре њу, из ве шта ји о струч ној спре ми осо бља, итд.

5.3. Те ло за oцену уса гла ше но сти вр ши пе ри о дич не про ве ре 
да се уве ри да про из во ђач одр жа ва и при ме њу је си стем упра вља-
ња ква ли те том, и до ста вља про из во ђа чу из ве штај о про ве ри.

Пе ри о дич не про ве ре вр ше се нај ма ње јед ном у две го ди не.
Ако про из во ђач при ме њу је сер ти фи ко ва ни си стем упра вља-

ња ква ли те том, те ло за оце ну уса гла ше но сти то узи ма у об зир у 
то ку пе ри о дич них ре ви зи ја. 

5.4. Осим то га, те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же не пла-
ни ра но по се ћи ва ти про из во ђа ча. За вре ме та квих по се та, те ло за 
оце ну уса гла ше но сти мо же, по по тре би, из во ди ти те сто ве чи ни-
о ца ине ро пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма или 
на ло жи ти њи хо во из во ђе ње да би се про ве ри ло пра вил но функ-
ци о ни са ње си сте ма упра вља ња ква ли те том. Те ло за оце ну уса гла-
ше но сти до ста вља про из во ђа чу из ве штај о по се ти и, уко ли ко су 
из ве де на те сти ра ња, из ве штај о те сти ра њу.

6. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
6.1. Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о уса гла ше-

но сти за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под-
си сте ма и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма у вре-
мен ском пе ри о ду де фи ни са ном од де сет го ди на од про из вод ње 
по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног 
под си сте ма. Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти иден ти фи ку је чи ни лац 
ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма за ко ји је 
са ста вље на и на во ди број сер ти фи ка та о ис пи ти ва њу про јек та. 

При ме рак де кла ра ци је о уса гла ше но сти обез бе ђу је се на зах-
тев над ле жних ор га на.

6.2. Сер ти фи ка ти на ко је се по зи ва де кла ра ци ја о уса гла ше-
но сти су:

 – одо бре ње си сте ма упра вља ња ква ли те том из тач ке 3.3. и из-
ве шта ји о ре ви зи ји из тач ке 5.3, ако по сто је, и 

 – сер ти фи кат о ис пи ти ва њу про јек та на ве ден у тач ки 4.3. и 
ње го ви до да ци.

7. Про из во ђач у вре мен ском пе ри о ду од нај ма ње де сет го ди-
на од про из вод ње по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле-
мен та струк тур ног под си сте ма, чу ва на рас по ла га њу на ци о нал ним 
ор га ни ма:

 – до ку мен та ци ју ко ја се од но си на си стем упра вља ња ква ли-
те том из тач ке 3.1.;

 – про ме ну из тач ке 3.5. ка ко је одо бре на и 

 – од лу ке и из ве шта је те ла за оце ну уса гла ше но сти из та ч. 3.5, 
5.3. и 5.4.

8. Овла шће ни за ступ ник
Овла шће ни за ступ ник про из во ђа ча мо же под не ти зах тев из 

та ч. 4.1. и 4.2. и ис пу ни ти оба ве зе из тач. 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6. и 7. у 
ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло вом да су оне на ве-
де не у овла шће њу.

МО ДУ ЛИ ЗА ОЦЕ НУ ПО ГОД НО СТИ ЗА УПО ТРЕ БУ  
ЧИ НИ ЛА ЦА ИН ТЕР О ПЕ РА БИЛ НО СТИ, ОД НО СНО  

ЕЛЕ МЕ НА ТА СТРУК ТУР НИХ ПОД СИ СТЕ МА

Moдул CV. Ва ли да ци ја ти па на осно ву ис пи ти ва ња  
у екс пло а та ци ји (по год ност за упо тре бу)

1. Ва ли да ци ја ти па на осно ву ис пи ти ва ња у екс пло а та ци ји 
је део по ступ ка оце не у ко ме те ло за оце ну уса гла ше но сти уста-
но вља ва и по твр ђу је да узо рак ко ји је ре пре зен та ти ван за пред ви-
ђе ну про из вод њу, ис пу ња ва зах те ве по год но сти за упо тре бу ТСИ, 
од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на 
ње га при ме њу ју.

2. Про из во ђач под но си зах тев за ва ли да ци ју ти па на осно ву 
ис пи ти ва ња у екс пло а та ци ји те лу за оце ну уса гла ше но сти по из-
бо ру.

Зах тев са др жи:
 – име и адре су про из во ђа ча, и уко ли ко је зах тев под нео овла-

шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су;
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти;
 – тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 3.;
 – про грам за ва ли да ци ју на осно ву ис пи ти ва ња у екс пло а та-

ци ји, ка ко је опи са но у тач ки 4.; 
 – име и адре су пред у зе ћа (упра вља ча ин фра струк ту ре и/или 

же ле знич ког пре во зни ка) са ко јом је под но си лац зах те ва скло пио 
спо ра зум о уче шћу у oцењивању по год но сти за упо тре бу на осно-
ву ис пи ти ва ња у екс пло а та ци ји:

• ко ри шће њем чи ни о ца ин тер о пра бил но сти/еле мен та струк-
тур ног под си сте ма;

• пра ће њем по на ша ња у то ку ра да и
• об ја вљи ва њем из ве шта ја о ис пи ти ва њу у екс пло а та ци ји; 
 – име и адре су пред у зе ћа ко ја пре у зи ма одр жа ва ње чи ни о-

ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма у то ку 
вре мен ског пе ри о да или пре ђе ног ра сто ја ња по треб ног за ис пи ти-
ва ње у екс пло а та ци ји,

 – сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па ка да је ко ри шћен мо дул CB 
за фа зу про јек то ва ња, или сер ти фи кат о ис пи ти ва њу про јек та ка да 
је ко ри шћен мо дул CH1 за фа зу про јек то ва ња. 

Про из во ђач ста вља на рас по ла га ње ор га ни за ци ји ко ја је пре-
у зе ла чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си-
сте ма у екс пло а та ци ју, узо рак или до во љан број узо ра ка ко ји су 
ре пре зен та тив ни за пла ни ра ну про из вод њу и ко ји се у да љем тек-
сту на зи ва ју „тип”. Тип мо же об у хва ти ти не ко ли ко вер зи ја чи ни-
о ца ин тер о пе ра бил но сти /еле мен та струк тур ног под си сте ма, под 
усло вом да су све раз ли ке ме ђу вер зи ја ма об у хва ће не го ре по ме-
ну тим сер ти фи ка ти ма. 

Те ло за оце ну усаглашености мо же тра жи ти до дат не узор ке 
уко ли ко је то по треб но за вр ше ње ва ли да ци је на осно ву ис пи ти ва-
ња у екс пло а та ци ји.

3. Тех нич ка до ку мен та ци ја тре ба да омо гу ћи оце њи ва ње уса-
гла ше но сти чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног 
под си сте ма са зах те ви ма ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич-
ких тех нич ких про пи са. Тех нич ка до ку мен та ци ја об у хва та про јек-
то ва ње, про из вод њу, одр жа ва ње и рад чи ни о ца ин тер о пе ра бил но-
сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма.

Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи сле де ће еле мен те:
 – тех нич ку до ку мен та ци ју на ве де ну у тач ки 9. Мо ду ла CB 

или у тач ки 4.6. Мо ду ла CH1 и
 – усло ве за ко ри шће ње и одр жа ва ње чи ни о ца ин тер о пе ра бил-

но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма (нпр. гра нич не вред но сти 
вре ме на во жње или ра сто ја ња, гра нич не вред но сти ха ба ња, итд.).

Уко ли ко ТСИ, од но сно на ци о нал ни же ле знич ки тех нич ки 
про пи си зах те ва ју до дат не ин фор ма ци је у тех нич кој до ку мен та ци-
ји, оне ће би ти укљу че не у њу.



4. Про грам за ва ли да ци ју на осно ву ис пи ти ва ња у екс пло а та-
ци ји укљу чу је:

 – тра же не рад не пер фор ман се или по на ша ње чи ни о ца ин тер-
о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма то ком проб ног 
ра да; 

 – при пре ме за уград њу;
 – тра ја ње про гра ма  – вре ме или ра сто ја ње;
 – оче ки ва не условe и про грам ра да;
 – про грам одр жа ва ња;
 – по себ не те сто ве ко ји ће се из вр ши ти у то ку ра да, ако по-

сто је; 
 – ве ли чи ну се ри је узо ра ка  – ако има ви ше од јед ног;
 – про грам кон тро ле (вр ста, број и уче ста лост кон тро ла, до-

ку мен та ци ја);
 – кри те ри ју ме за до зво ље не не до стат ке и њи хов ути цај на 

про грам и 
 – ин фор ма ци је ко је ће се на ћи у из ве шта ју ор га ни за ци је ко ја 

ко ри сти чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под-
си сте ма (ви ди тач ку 2. пе та али не ја).

5. Ва ли да ци ја ти па на осно ву ис пи ти ва ња у екс пло а та ци ји 
Tело за оце ну усаглашености:
5.1. пре гле да тех нич ку до ку мен та ци ју и про грам за ва ли да-

ци ју на осно ву ис пи ти ва ња у екс пло а та ци ји;
5.2. про ве ра ва да ли је тип ре пре зен та ти ван и про из ве ден у 

са гла сно сти са тех нич ком до ку мен та ци јом;
5.3. про ве ра ва да ли је про грам за ва ли да ци ју на осно ву ис-

пи ти ва ња у екс пло а та ци ји до бро при ла го ђен за оце ну зах те ва них 
пер фор ман си и по на ша ња у упо тре би чи ни о ца ин тер о пе ра бил но-
сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма;

5.4. до го ва ра се са под но си о цем зах те ва и ор га ни за ци јом ко ја 
је пре у зе ла екс пло а та ци ју чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 
струк тур ног под си сте ма из тач ке 2. о про гра му и ме сту где ће се 
оба вља ти кон тро ле и, ако је по треб но, о те сто ви ма и те лу ко је из-
во ди те сто ве;

5.5. пра ти и кон тро ли ше по на ша ње чи ни о ца ин тер о пе ра бил-
но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма то ком екс пло а та ци је и 
одр жа ва ња;

5.6. оце њу је из ве штај ко ји об ја вљу је ор га ни за ци ја ко ја је 
пре у зе ла екс пло а та ци ју чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 
струк тур ног под си сте ма из тач ке 2. и сву дру гу до ку мен та ци ју и 
ин фор ма ци је при ку пље не у то ку по ступ ка (из ве шта ји о те сто ви-
ма, ис ку ство у одр жа ва њу, итд.);

5.7. про це њу је да ли ре зул та ти по на ша ња у ра ду ис пу ња ва ју 
зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про-
пи са.

6. Ка да тип ис пу ња ва зах те ве ТСИ, од но сно на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се при ме њу ју на пред мет ни 
чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма, 
те ло за оце ну уса гла ше но сти из да је про из во ђа чу сер ти фи кат о по-
год но сти за упо тре бу. Сер ти фи кат са др жи име и адре су про из во-
ђа ча, за кључ ке ва ли да ци је, усло ве (ако их има) за ње го во ва же ње 
и по треб не по дат ке за иден ти фи ка ци ју одо бре ног ти па. Сер ти фи-
кат мо же да има је дан или ви ше анек са.

Спи сак од го ва ра ју ћих де ло ва тех нич ке до ку мен та ци је да је се 
у анек су уз сер ти фи кат о по год но сти за упо тре бу, а при ме рак чу ва 
те ло за оце ну уса гла ше но сти.

Ка да тип не ис пу ња ва усло ве ТСИ, од но сно на ци о нал них же-
ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла ше но сти од-
би ја да из да сер ти фи кат о по год но сти за упо тре бу и о то ме оба-
ве шта ва по до си о ца зах те ва, уз де таљ но обра зло же ње за од би ја ње.

7. Про из во ђач оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је 
чу ва тех нич ку до ку мен та ци ју у ве зи са сер ти фи ка том о по год но-
сти за упо тре бу о свим из ме на ма одо бре ног ти па ко је мо гу ути ца ти 
на по год ност за упо тре бу чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та 
струк тур ног под си сте ма или на усло ве ва же ња сер ти фи ка та. Та кве 
из ме не зах те ва ју до дат но одо бре ње у ви ду до дат ка ори ги нал ном 
сер ти фи ка ту о по год но сти за упо тре бу. Из во де се са мо ис пи ти ва-
ња и те сто ви ко ји су бит ни и по треб ни за из вр ше не из ме не.

8. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при ја-
вљи ва ње о сер ти фи ка ти ма о по год но сти за упо тре бу и/или њи хо-
вим до да ци ма ко је је из да ло или по ву кло, и пе ри о дич но или на 
зах тев ста вља на рас по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње 
спи сак сер ти фи ка та и/или њи хо вих до да та ка ко ји су од би је ни, су-
спен до ва ни или на дру ги на чин огра ни че ни. 

9. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла 
о сер ти фи ка ти ма о по год но сти за упо тре бу и/или свим ње го вим 
до да ци ма ко је је од би ло, по ву кло, су спен до ва ло или на дру ги на-
чин огра ни чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти ма и/или њи хо вим до-
да ци ма ко је је из да ло.

10. ОТИФ, др жа ве уго вор ни це ОТИФ и дру га при ја вље на 
те ла мо гу на зах тев до би ти при ме рак сер ти фи ка та о по год но сти 
за упо тре бу и/или ње го ве до дат ке. ОТИФ и др жа ве уго вор ни це 
ОТИФ мо гу на зах тев до би ти при ме рак тех нич ке до ку мен та ци је и 
ре зул та те ис пи ти ва ња ко је је из вр ши ло при ја вље но те ло. 

Те ло за оце ну уса гла ше но сти чу ва при ме рак сер ти фи ка та о 
по год но сти за упо тре бу, ње го ве анек се и до дат ке све до ис те ка ва-
же ња сер ти фи ка та. 

11. Де кла ра ци ја о по год но сти за упо тре бу
11.1. Про из во ђач са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о по год но-

сти за упо тре бу за чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк-
тур ног под си сте ма и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним ор-
га ни ма у вре мен ском пе ри о ду од де сет го ди на од про из вод ње 
по след њег чи ни о ца ин тер о пе ра бил но сти/еле мен та струк тур ног 
под си сте ма. Де кла ра ци ја о по год но сти за упо тре бу иден ти фи ку је 
чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма за 
ко ји је са ста вље на.

При ме рак де кла ра ци је о по год но сти за упо тре бу обез бе ђу је 
се на зах тев над ле жних ор га на.

11.2. Сер ти фи кат на ко ји се по зи ва де кла ра ци ја о по год но сти 
за упо тре бу је:

 – сер ти фи кат о по год но сти за упо тре бу.
11.3. Чи ни лац ин тер о пе ра бил но сти/еле мент струк тур ног под-

си сте ма мо же се ста ви ти на тр жи ште тек на кон са ста вља ња сле де-
ћих де кла ра ци ја:

 – де кла ра ци је о по год но сти за упо тре бу из тач ке 11.1. и 
 – де кла ра ци је о уса гла ше но сти.
12. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе про из во ђа ча из тач. 2, 7. и 11.1. мо же ис пу ни ти ње-

гов овла шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, 
под усло вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

При лог 3

ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА О УСА ГЛА ШЕ НО СТИ ЧИ НИ О ЦА  
ИН ТЕР О ПЕ РА БИЛ НО СТИ/ЕЛЕ МЕН ТА СТРУК ТУР НОГ 

ПОД СИ СТЕ МА

CC/RRR RR RR RR RR RRR/YYYY/NNNNNN  – Број декларације*

Под но си лац зах те ва:
Пословно име
Пу на адре са

Овла шће ни за ступ ник:
Пословно име
Пу на адре са
Под но си о ца зах те ва:
Пословно име
Пуна адреса

Из ја вљу је мо уз пот пу ну од го вор ност да је чи ни лац ин тер о пе-
ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма: 
Назив/тип/ознака/опис чиниоца интероперабилности/елемента
структурног подсистема

на ко ји се ова де кла ра ци ја од но си уса гла шен са сле де ћим за-
ко ни ма и тех нич ким про пи си ма:
Назив(и)закона и техничких прописа

оце њен од те ла за оце ну уса гла ше но сти:
Пословно име
Пуна адреса

сле де ћим одо бре њем(има) и/или сер ти фи ка том(има):
Број(еви) сертификата, датум издавања

под сле де ћим огра ни че њи ма и усло ви ма упо тре бе: 
Списак ограничења и услова



Сле де ћи по ступ ци су при ме ње ни у ци љу из да ва ња де кла ра ци-
је о уса гла ше но сти:
Модули које је одабрао произвођач за оцену усаглашености чиниоца
интероперабилности /елемента структурног подсистема

Упу ћи ва ње на стан дар де:
Списак стандарда

Спи сак при ло га:
Наслови прилога (техничка документација)

Ва жи до: датум ДД/ММ/ГГГГ (у слу ча ју при вре ме не де кла ра ци је)

У: Место
Да на: датум ДД/ММ/ГГГГ

Под но си лац зах те ва:
Име и пре зи ме Потпис
Печат

Овла шће ни за ступ ник: 
Име и пре зи ме Потпис
Печат

 – – – – – – – – – – – – – – –
*) CC  – код др жа ве (два сло ва) пре ма стан дар ду ISO 3166; за Ре пу бли ку Ср би ју то 

је RS;
 RRR RR RR RR RR RRR  – ма тич ни број пред у зе ћа (14-ци фре ни број); ако је ма тич-

ни број кра ћи, пр ве ци фре су 0;
 YYYY  – го ди на из да ва ња (че ти ри ци фре) и
 NNNNNN  – бро јач (шест ци фа ра) ко ји се по ве ћа ва за јед ну је ди ни цу са сва ком 

из да том де кла ра ци јом и од но си се на ли це ко је је из да ло де кла ра ци ју; сва ке го-
ди не бро јач по но во по чи ње од ну ле

ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА О ПО ГОД НО СТИ ЗА УПО ТРЕ БУ  
ЧИ НИ О ЦА ИН ТЕР О ПЕ РА БИЛ НО СТИ/ЕЛЕ МЕН ТА 

СТРУК ТУР НОГ ПОД СИ СТЕ МА

CC/RRR RR RR RR RR RRR/YYYY/NNNNNN  – Број декларације*

Под но си лац зах те ва:
Пословно име
Пу на адре са

Овла шће ни за ступ ник:
Пословно име
Пу на адре са
Под но си о ца зах те ва:
Пословно име
Пуна адреса

Из ја вљу је мо уз пот пу ну од го вор ност да је чи ни лац ин тер о пе-
ра бил но сти/еле мент струк тур ног под си сте ма: 
Назив/тип/ознака/ опис чиниоца интероперабилности/елемента
структурног подсистема

на ко ји се ова де кла ра ци ја од но си уса гла шен са сле де ћим за-
ко ни ма и тех нич ким про пи си ма:
Назив(и) закона и техничких прописа

оце њен од те ла за оце ну уса гла ше но сти:
Пословно име
Пуна адреса

сле де ћим сер ти фи ка том о по год но сти за упо тре бу:
Број сертификата, датум издавања

под сле де ћим огра ни че њи ма и усло ви ма упо тре бе: 
Списак ограничења и услова

Сле де ћи по ступ ци су при ме ње ни у ци љу из да ва ња де кла ра ци-
је о по год но сти за упо тре бу:
Модули које је одабрао произвођач за оцену погодности за упо
требу чиниоца интероперабилности /елемента структурног под
система

Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти пред мет ног чи ни о ца ин тер о пе-
ра бил но сти/еле мен та струк тур ног под си сте ма:
Број декларације о усаглашености

Спи сак при ло га:
Наслови прилога (техничка документација)

Ва жи до: датум ДД/ММ/ГГГГ (у слу ча ју при вре ме не де кла ра ци је)

У: Место
Да на: датум ДД/ММ/ГГГГ

Под но си лац зах те ва:
Име и пре зи ме Потпис
Печат

Овла шће ни за ступ ник: 
Име и пре зи ме Потпис
Печат

 – – – – – – – – – – – – – – –
*) CC  – код др жа ве (два сло ва) пре ма стан дар ду ISO 3166; за Ре пу бли ку Ср би ју то 

је RS;
 RRR RR RR RR RR RRR  – ма тич ни број пред у зе ћа (14-ци фре ни број); ако је ма тич-

ни број кра ћи, пр ве ци фре су 0;
 YYYY  – го ди на из да ва ња (че ти ри ци фре) и
 NNNNNN  – бро јач (шест ци фа ра) ко ји се по ве ћа ва за јед ну је ди ни цу са сва ком 

из да том де кла ра ци јом и од но си се на ли це ко је је из да ло де кла ра ци ју; сва ке го-
ди не бро јач по но во по чи ње од ну ле

При лог 4

СТРУК ТУР НИ ПОД СИ СТЕ МИ И МО ДУ ЛИ КО ЈИ СЕ  
МО ГУ ПРИ МЕ НИ ТИ ЗА ЊИ ХО ВУ ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈУ

1) Под си стем ин фра струк ту ра: 
Мо дул SG  – Ве ри фи ка ци ја на осно ву ве ри фи ка ци је је ди-

ни це или
Мо дул SH1  – Ве ри фи ка ци ја на осно ву пот пу ног си сте ма 

упра вља ња ква ли те том са ис пи ти ва њем про јек та
2) Под си стем енер ги ја:
Мо дул SG  – Ве ри фи ка ци ја на осно ву ве ри фи ка ци је је ди-

ни це или
Мо дул SH1  – Ве ри фи ка ци ја на осно ву пот пу ног си сте ма 

упра вља ња ква ли те том са ис пи ти ва њем про јек та
3) Под си стем кон тро ла, упра вља ње и сиг на ли за ци ја – 

пру жни део:
Мо дул SG  – Ве ри фи ка ци ја на осно ву ве ри фи ка ци је је ди-

ни це или
Мо дул SB + SD  – Ис пи ти ва ње ти па + Ве ри фи ка ци ја на осно ву 

си сте ма упра вља ња ква ли те том про из вод ног 
про це са или

Мо дул SB + SF  – Ис пи ти ва ње ти па + ве ри фи ка ци ја на осно ву 
ве ри фи ка ци је про из во да или

Мо дул SH1   – Ве ри фи ка ци ја на осно ву пот пу ног си сте ма 
упра вља ња ква ли те том са ис пи ти ва њем про јек та

4) Под си стем кон тро ла, упра вља ње и сиг на ли за ци ја – 
део на во зи ли ма:
Мо дул SB + SD  – ис пи ти ва ње ти па + ве ри фи ка ци ја на осно ву 

си сте ма упра вља ња ква ли те том про из вод ног 
про це са или

Мо дул SB + SF  – ис пи ти ва ње ти па + ве ри фи ка ци ја на осно ву 
ве ри фи ка ци је про из во да или

Мо дул SH1  – Ве ри фи ка ци ја на осно ву пот пу ног си сте ма 
упра вља ња ква ли те том са ис пи ти ва њем про јек та

5) Под си стем же ле знич ка во зи ла:
Мо дул SB + SD  – ис пи ти ва ње ти па + ве ри фи ка ци ја на осно ву 

си сте ма упра вља ња ква ли те том про из вод ног 
про це са или

Мо дул SB + SF  – ис пи ти ва ње ти па + ве ри фи ка ци ја на осно ву 
ве ри фи ка ци је про из во да или

Мо дул SH1  – Ве ри фи ка ци ја на осно ву пот пу ног си сте ма 
упра вља ња ква ли те том са ис пи ти ва њем про јек та

При лог 5

МО ДУ ЛИ ЗА ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈУ СТРУК ТУР НИХ  
ПОД СИ СТЕ МА

Moдул SB. Испи ти ва ње ти па

1. Испи ти ва ње ти па је део по ступ ка ве ри фи ка ци је у ко ме те ло 
за оце ну уса гла ше но сти пре гле да тех нич ки про је кат под си сте ма и 



про ве ра ва и по твр ђу је да тех нич ки про је кат под си сте ма ис пу ња-
ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких 
тех нич ких про пи са и свих дру гих про пи са ко ји се на ње га при ме-
њу ју.

2. Испи ти ва ње ти па вр ши се:
 – оце ном аде кват но сти тех нич ког про јек та под си сте ма кроз 

пре глед тех нич ке до ку мен та ци је и пра те ћих до ка за из тач ке 3. 
(тип про јек та) и 

 – ис пи ти ва њем узор ка ре пре зен та тив ног за пред ви ђе ну про-
из вод њу це ло куп ног под си сте ма (тип про из вод ње).

Тип мо же об у хва ти ти не ко ли ко вер зи ја под си сте ма, под усло-
вом да раз ли ке из ме ђу вер зи ја не ути чу на од ред бе од го ва ра ју ћих 
ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са. 

3. Под но си лац зах те ва под но си зах тев за ис пи ти ва ње ти па 
те лу за оце ну уса гла ше но сти по из бо ру.

Зах тев са др жи:
 – име и адре су под но си о ца зах те ва, и уко ли ко је зах тев под-

нео овла шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су,
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти;
 – тех нич ку до ку мен та ци ју. Тех нич ка до ку мен та ци ја омо гу ћа-

ва оце њи ва ње уса гла ше но сти под си сте ма са зах те ви ма од го ва ра ју-
ћих ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са. 
У тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се зах те ви од го ва ра ју ћих ТСИ, 
од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са и об у хва та 
про јек то ва ње, про из вод њу и рад под си сте ма, у ме ри бит ној за по-
сту пак ис пи ти ва ња ти па. Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи сле де ће 
еле мен те:

• оп шти опис под си сте ма, ње гов це ло ку пан про је кат и струк-
ту ру,

• до ку мен та ци ју по треб ну за фор ми ра ње тех нич ке до ку мен-
та ци је про пи са не чла ном 17. овог пра вил ни ка,

• по себ ну да то те ку са ску пом по да та ка ко је зах те ва ју ТСИ/
на ци о нал ни же ле знич ки тех нич ки про пи си за сва ки од го ва ра ју ћи 
ре ги стар пред ви ђен за ко ном ко јим се уре ђу је без бед ност и ин тер-
о пе ра бил ност же ле зни це,

• при ме рак де кла ра ци је о пре ла зној из ја ви о ве ри фи ка ци ји (у 
да љем тек сту: ПИВ) ко ја се из да је за под си стем, ако по сто ји, 

• опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње рад и одр жа ва-
ња под си сте ма, по по тре би,

• усло ве ин те гри са ња под си сте ма у ње го во си стем ско окру-
же ње и по треб не усло ве ин тер феј са, 

• спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са,

• спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни, 

• ре зул та те из ве де них про јект них про ра чу на, из вр ше них ис-
пи ти ва ња итд.,

• про грам те сти ра ња и из ве шта је о те сти ра њу,
• до ка зе о уса гла ше но сти са дру гим про пи си ма (укљу чу ју ћи 

сер ти фи ка те, ако по сто је), 
• пра те ћу до ку мен та ци ја о про из вод њи и скла па њу под си сте ма, 
• спи сак про из во ђа ча ко ји су уче ство ва ли у про јек то ва њу, 

про из вод њи, скла па њу и инсталaцији под си сте ма, 
• усло ве за ко ри шће ње под си сте ма (гра нич не вред но сти вре ме-

на ра да или пре ђе ног ра сто ја ња, гра нич не вред но сти ха ба ња, итд.), 
• усло ве за одр жа ва ње и тех нич ку до ку мен та ци ју о одр жа ва-

њу под си сте ма, 
• све тех нич ке зах те ве де фи ни са не од го ва ра ју ћим ТСИ/на-

ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма ко је је по треб но 
узе ти у об зир то ком про из вод ње, одр жа ва ња или ра да под си сте ма, 

• све дру ге од го ва ра ју ће тех нич ке до ка зе ко ји по ка зу ју да су 
прет ход не про ве ре или те сто ве успе шно из вр ши ла над ле жна те ла 
под слич ним усло ви ма и

• све до дат не ин фор ма ци је, ако су пред ви ђе не од го ва ра ју ћим 
ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма;

 – узор ке ко ји су ре пре зен та тив ни за пред ви ђе ну про из вод њу. 
Те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же тра жи ти до дат не узор ке ако су 
по треб ни за из во ђе ње про гра ма те сти ра ња,

 – по треб но је обез бе ди ти узо рак или узор ке под скло па или 
скло па или узо рак под си сте ма у ста њу пре скла па ња, уко ли ко је то 
по треб но за од ре ђе не те сто ве или ме то де ис пи ти ва ња и де фи ни-
са но од го ва ра ју ћим ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким 
про пи си ма, 

 – пра те ће до ка зе о аде кват но сти тех нич ког про јект ног ре ше-
ња. У овим пра те ћим до ка зи ма на во ди се сва ко ри шће на до ку мен-
та ци ја, по себ но ка да од го ва ра ју ћи при зна ти стан дар ди и/или тех-
нич ке спе ци фи ка ци је ни су при ме ње ни у це ло сти. Пра те ћи до ка зи 
по по тре би об у хва та ју ре зул та те те сти ра ња ко ја је из вр ши ло од го-
ва ра ју ће те ло за те сти ра ње под но си о ца зах те ва или дру го те ло за 
те сти ра ње у ње го во име и на ње го ву од го вор ност. 

4. Те ло за оце ну уса гла ше но сти 
за тип про јек та:
4.1. пре гле да тех нич ку до ку мен та ци ју и пра те ће до ка зе да би 

проценилo да ли тех нич ки про је кат под си сте ма ис пу ња ва зах те ве 
од го ва ра ју ћих ТСИ, од но сно на ци о нал них же ле знич ких тех нич-
ких про пи са;

4.2. ка да од го ва ра ју ћи ТСИ/на ци о нал ни же ле знич ки тех нич-
ки про пи си зах те ва ју пре глед про јек та, пре гле да ме то де, ала те и 
ре зул та те про јек то ва ња за оце ну уса гла ше но сти са зах те ви ма од-
го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са.

за тип про из вод ње:
4.3. по твр ђу је да је узо рак про из ве ден у са гла сно сти са зах-

те ви ма од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са и иден ти фи ку је еле мен те ко ји су про јек то ва ни у скла ду 
са при зна тим стан дар ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма, као 
и еле мен те ко ји су про јек то ва ни без при ме не од го ва ра ју ћих од ред-
би стан дар да;

4.4. из во ди или на ру чу је из во ђе ње од го ва ра ју ћих ис пи ти ва ња 
и те сто ва да про ве ри, уко ли ко се под но си лац зах те ва од лу чио да 
при ме ни ре ше ња у од го ва ра ју ћим при зна тим стан дар ди ма и/или 
тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма, да ли су она пра вил но при ме ње на;

4.5. из во ди или на ру чу је из во ђе ње од го ва ра ју ћих ис пи ти ва ња 
и те сто ва да про ве ри, уко ли ко ре ше ња у од го ва ра ју ћим при зна тим 
стан дар ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма ни су при ме ње на, 
да ли ре ше ња ко ја је усво јио про из во ђач ис пу ња ва ју од го ва ра ју ће 
зах те ве ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са;

4.6. до го ва ра се са под но си о цем зах те ва о ме сту одр жа ва ња 
ис пи ти ва ња и те сто ва. 

5. Ка да је под си стем из тач ке 3. пред мет од сту па ња од при ме-
не ТСИ, под но си лац зах те ва о то ме оба ве шта ва при ја вље но те ло.

Под но си лац зах те ва та ко ђе до ста вља при ја вље ном те лу пре-
ци зно упу ћи ва ње на ТСИ (или ње го ве де ло ве) за ко је је тра же но 
од сту па ње.

Под но си лац зах те ва оба ве шта ва при ја вље но те ло о ис хо ду 
по ступ ка у ве зи са од сту па њем. 

6. Те ло за оце ну уса гла ше но сти са ста вља из ве штај о про це-
ни у ко ме на во ди ак тив но сти пред у зе те у скла ду са тач ком 4. и 
њи хо ве ре зул та те. Не до во де ћи у пи та ње ње го ве оба ве зе пре ма 
ор га ни ма за при ја вљи ва ње, те ло за оце ну уса гла ше но сти са др жај 
та квог из ве шта ја об ја вљу је, у це ло сти или де ли мич но, са мо уз са-
гла сност под но си о ца зах те ва.

7. Ка да тип ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал-
них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се при ме њу ју на пред-
мет ни под си стем, те ло за оце ну уса гла ше но сти из да је под но си о цу 
зах те ва сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па. Сер ти фи кат са др жи име 
и адре су под но си о ца зах те ва, за кључ ке ис пи ти ва ња, усло ве (ако 
их има) за ње го во ва же ње и по треб не по дат ке за иден ти фи ка ци ју 
одо бре ног ти па. Сер ти фи кат мо же да има је дан или ви ше анек са.

Сер ти фи кат и ње го ви анек си са др же све од го ва ра ју ће ин фор-
ма ци је за оце ну уса гла ше но сти про из ве де них под си сте ма са ис пи-
та ним ти пом. 

Ка да тип не ис пу ња ва усло ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал-
них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла ше но-
сти од би ја да из да сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па и о то ме оба-
ве шта ва по до си о ца зах те ва, уз де таљ но обра зло же ње за од би ја ње.

Ка да је под си стем из тач ке 3. пред мет од сту па ња од при ме не 
ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, сер ти фи кат 
о ис пи ти ва њу ти па та ко ђе са др жи пре ци зна упу ћи ва ња на ТСИ 
или ње го ве де ло ве пре ма ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по-
ступ ку ве ри фи ка ци је. 

Уко ли ко су об у хва ће ни са мо по је ди ни де ло ви или по је ди не 
фа зе под си сте ма и они ис пу ња ва ју зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/



на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса-
гла ше но сти из да је ПИВ сер ти фи кат. 

Под но си лац зах те ва са ста вља ПИВ де кла ра ци ју. 
8. Под но си лац зах те ва оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше-

но сти ко је по се ду је тех нич ку до ку мен та ци ју за сер ти фи кат о ис-
пи ти ва њу ти па о свим из ме на ма одо бре ног ти па ко је мо гу ути ца ти 
на усла гла ше ност под си сте ма са зах те ви ма ТСИ/на ци о нал них тех-
нич ких про пи са или на усло ве ва же ња сер ти фи ка та. Та кве из ме не 
зах те ва ју до дат но одо бре ње у ви ду до дат ка ори ги нал ном сер ти фи-
ка ту о ис пи ти ва њу ти па.

9. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при ја-
вљи ва ње о сер ти фи ка ти ма о ис пи ти ва њу ти па и/или њи хо вим до-
да ци ма ко је је из да ло или по ву кло, и пе ри о дич но или на зах тев 
ста вља на рас по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак 
сер ти фи ка та и/или њи хо вих до да та ка ко ји су од би је ни, су спен до-
ва ни или на дру ги на чин огра ни че ни. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о 
сер ти фи ка ти ма о ис пи ти ва њу ти па и/или свим ње го вим до да ци ма 
ко је је од би ло, по ву кло, су спен до ва ло или на дру ги на чин огра ни-
чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти ма и/или њи хо вим до да ци ма ко је 
је из да ло. 

ОТИФ, др жа ве уго вор ни це ОТИФ и дру га при ја вље на те ла 
мо гу на зах тев до би ти при ме рак сер ти фи ка та о ис пи ти ва њу ти па 
и/или ње го вих до да та ка. ОТИФ и др жа ве уго вор ни це ОТИФ мо-
гу на зах тев до би ти при ме рак тех нич ке до ку мен та ци је и ре зул та те 
ис пи ти ва ња ко је је из вр ши ло при ја вље но те ло. 

Те ло за оце ну уса гла ше но сти чу ва при ме рак сер ти фи ка та о 
ис пи ти ва њу ти па, ње го ве анек се и до дат ке, укљу чу ју ћи тех нич ку 
до ку мен та ци ју ко ју је до ста вио под но си лац зах те ва, све до ис те ка 
ва же ња сер ти фи ка та.

10. Под но си лац зах те ва обез бе ђу је при ме рак сер ти фи ка та о 
ис пи ти ва њу ти па, ње го ве анек се и до дат ке за јед но са тех нич ком 
до ку мен та ци јом, на зах тев на ци о нал них ор га на за вре ме тра ја ња 
рад ног ве ка под си сте ма.

11. Овла шће ни за ступ ник под но си о ца зах те ва мо же под не ти 
зах тев из тач ке 3. и из вр ши ти оба ве зе из тач. 5, 8. и 10. под усло-
вом да су оне де фи ни са не у овла шће њу. 

Moдул SD. Вери фи ка ци ја на осно ву си сте ма упра вља ња  
ква ли те том про це са про из вод ње

1. Ве ри фи ка ци ја на осно ву си сте ма упра вља ња ква ли те том 
про це са про из вод ње је део по ступ ка ве ри фи ка ци је где под но си лац 
зах те ва ис пу ња ва оба ве зе утвр ђе не у тач ка ма 2. и 8. и по твр ђу је и 
из ја вљу је на сво ју од го вор ност да је пред мет ни под си стем у са гла-
сно сти са ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и да 
ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких 
тех нич ких про пи са и свих дру гих про пи са ко ји се на ње га при-
ме њу ју. 

2. Про из вод ња
Про из вод ња, ко нач на кон тро ла и те сти ра ње пред мет ног под-

си сте ма об у хва ће ни су одо бре ним си сте мом упра вља ња ква ли те-
том, ка ко је де фи ни са но у тач ки 3, и под ле жу над зо ру из тач ке 7.

3. Си стем упра вља ња ква ли те том
3.1. Под но си лац зах те ва под но си зах тев те лу за оце ну уса-

гла ше но сти по из бо ру за оце ну си сте ма упра вља ња ква ли те том за 
пред мет ни под си стем. 

Зах тев са др жи:
 – име и адре су под но си о ца зах те ва, и уко ли ко је зах тев под-

нео овла шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су;
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти;
 – де таљ ну струк ту ру упра вља ња про јек том и име и адре су 

свих ли ца ко ји уче ству ју у про јек ту;
 – све бит не ин фор ма ци је за пред ви ђе ни под си стем;
 – до ку мен та ци ју о си сте му упра вља ња ква ли те том;
 – при ме рак ПИВ де кла ра ци је за под си стем, ако по сто ји;
 – тех нич ку до ку мен та ци ју одо бре ног ти па и при ме рак сер ти-

фи ка та о ис пи ти ва њу ти па и ње го ве анек се.
3.2. Си стем упра вља ња ква ли те том обез бе ђу је да је под си-

стем уса гла шен са ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу 
ти па и да ис пу ња ва зах те ве ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех-
нич ких про пи са ко ји се на ње га при ме њу ју. 

Сви еле мен ти, зах те ви и од ред бе ко је је под но си лац зах те ва 
усво јио до ку мен ту ју се си сте мат ски и ор га ни зо ва но у фор ми пи-
са них по ли ти ка, по сту па ка и упут ста ва. 

До ку мен та ци ја за си стем упра вља ња ква ли те том омо гу ћа ва 
до след но ту ма че ње про гра ма, пла но ва, при руч ни ка и еви ден ци ја о 
ква ли те ту и посеб но са др жи одо ва ра ју ће опи се:

 – ци ље ва ква ли те та и ор га ни за ци о не струк ту ре, од го вор но-
сти и овла шће ња ру ко вод ства у по гле ду ква ли те та под си сте ма, 

 – од го ва ра ју ћих тех ни ка, про це са и си сте мат ских ак ци ја ко је 
ће се ко ри сти ти у про из вод њи, кон тро ли ква ли те та и упра вља њу 
ква ли те том,

 – ис пи ти ва ња и те сто ва ко ји се из во де пре, за вре ме и по сле 
про из вод ње, и уче ста лост њи хо вог из во ђе ња, 

 – еви ден ци је о ква ли те ту као што су из ве шта ји о ин спек циј-
ским пре гле ди ма и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда ре њу, из ве-
шта ји о струч ној спре ми осо бља, итд. и

 – на чи на пра ће ња по сти за ња же ље ног ква ли те та про из во да и 
ефи ка сног де ло ва ња си сте ма упра вља ња ква ли те том.

3.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти оце њу је си стем упра вља ња 
ква ли те том да би се утвр ди ло да ли он ис пу ња ва зах те ве из тач ке 3.2. 

Оно прет по ста вља уса гла ше ност са тим зах те ви ма у по гле-
ду еле ме на та си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ји су у скла ду са 
од го ва ра ју ћим спе ци фи ка ци ја ма на ци о нал ног стан дар да ко јим се 
им пле мен ти ра ме ро дав ни стан дард упра вља ња ква ли те том, при-
зна тим стан дар ди ма и/или тех нич ким спе ци фи ка ци ја ма.

Уко ли ко се са гла сност под си сте ма са зах те ви ма од го ва ра ју-
ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са за сни ва 
на ви ше од јед ног си сте ма упра вља ња ква ли те том, те ло за оце ну 
уса гла ше но сти по себ но пре гле да:

 – да ли су од но си и ин тер феј си из ме ђу си сте ма упра вља ња 
ква ли те том ја сно до ку мен то ва ни и 

 – да ли су це ло куп на од го вор ност и овла шће ња ру ко вод ства 
за са гла сност це лог под си сте ма ја сно до де ље на и при хва ће на од 
свих уче сни ка у про јек ту. 

Про ве ра је при ла го ђе на пред мет ном под си сте му, при че му се 
узи ма у об зир спе ци фич ни до при нос под но си о ца зах те ва под си-
сте му.

Ка да под но си лац зах те ва у про из вод њи и за вр шном те сти ра-
њу од го ва ра ју ћег под си сте ма при ме њу је си стем упра вља ња ква-
ли те том ко ји је сер ти фи ко ва ло акре ди то ва но те ло, те ло за оце ну 
уса гла ше но сти при ли ком оце њи ва ња узи ма то у об зир. У том слу-
ча ју, те ло за оце ну уса гла ше но сти вр ши де таљ ну оце ну по себ не 
до ку мен та ци је и еви ден ци ја о си сте му упра вља ња ква ли те том са-
мо за тај под си стем. Те ло за оце ну уса гла ше но сти не оце њу је по-
но во цео при руч ник за ква ли тет и све по ступ ке ко је је већ оце ни ло 
сер ти фи ка ци о но те ло за си стем упра вља ња ква ли те том.

По ред ис ку ства у си сте му упра вља ња ква ли те том, тим ко-
ји оба вља про ве ру има нај ма ње још јед ног чла на са ис ку ством у 
обла сти про це не од го ва ра ју ћег под си сте ма и тех но ло ги је од ре-
ђе ног про из во да, и по зна ва ње зах те ва ТСИ/на ци о нал них же ле-
знич ких тех нич ких про пи са. Про ве ра укљу чу је по се ту по слов ним 
про сто ри ја ма до тич них ли ца ра ди оце њи ва ња. Тим ко ји оба вља 
про ве ру пре гле да тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 3.1, дру ги 
став, сед ма али не ја, ра ди про ве ре спо соб но сти од ре ђе них ли ца 
да пре по зна ју зах те ве ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са и из ве ду по треб на ис пи ти ва ња за обез бе ђе ње уса гла ше-
но сти под си сте ма са тим зах те ви ма. 

Под но си лац зах те ва се оба ве шта ва о од лу ци. Оба ве ште ње 
са др жи за кључ ке про ве ре и обра зло же ну од лу ку о оце ни. Ка да 
оце на си сте ма упра вља ња ква ли те том пру жа за до во ља ва ју ћи до-
каз да су зах те ви из тач ке 3.2. ис пу ње ни, те ло за оце ну уса гла ше-
но сти из да је под но си о цу зах те ва одо бре ње си сте ма упра вља ња 
ква ли те том.

3.4. Под но си лац зах те ва се оба ве зу је да ис пу ни оба ве зе ко је 
про из и ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља ња ква ли те том, као и да 
ће си стем оста ти аде ква тан и ефи ка сан.

3.5. Под но си лац зах те ва оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше-
но сти ко је је одо бри ло си стем упра вља ња ква ли те том о свим пла-
ни ра ним из ме на ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко је има ју ути-
цај на про јек то ва ње, про из вод њу и за вр шни пре глед, те сти ра ње и 
рад под си сте ма, као и о свим про ме на ма сер ти фи ка та за си стем 
упра вља ња ква ли те том. 

Те ло за оце ну уса гла ше но сти о це њу је пред ло же не про ме не и 
од лу чу је да ли ће из ме ње ни си стем упра вља ња ква ли те том и да ље 



ис пу ња ва ти зах те ве из тач ке 3.2. или је по треб но по нов но оце њи-
ва ње.

Под но си лац зах те ва се оба ве шта ва о ње го вој од лу ци. Оба ве-
ште ње са др жи за кључ ке пре гле да и обра зло же ну од лу ку оце не.

4. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-
ја вљи ва ње о из да тим или по ву че ним одо бре њи ма си сте ма упра-
вља ња ква ли те том, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас-
по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, 
су спен до ва них или на дру ги на чин огра ни че них си сте ма упра вља-
ња ква ли те том. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла 
о одо бре њи ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ја је од би ло, су-
спен до ва ло, по ву кло или на дру ги на чин огра ни чи ло и, на зах тев, 
о одо бре њи ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ја је из да ло. 

5. Ве ри фи ка ци ја под си сте ма
5.1. Под но си лац зах те ва под но си зах тев за ве ри фи ка ци ју 

под си сте ма те лу за оце ну уса гла ше но сти по из бо ру.
Зах тев са др жи:
 – име и адре су под но си о ца зах те ва и, уко ли ко је зах тев под-

нео овла шће ни за ступ ник, ње го во име и адре су и
 – тех нич ку до ку мен та ци ју ко ја се од но си на одо бре ни тип, 

укљу чу ју ћи сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па, из дат по за вр шет ку 
по ступ ка де фи ни са ног у мо ду лу SB.

Зах тев та ко ђе садржи, уко ли ко већ ни је об у хва ће но тех нич-
ком до ку мен та ци јом:

 – оп шти опис под си сте ма, ње гов це ло ку пан про је кат и струк-
ту ру;

 – до ку мен та ци ју по треб ну за фор ми ра ње тех нич ке до ку мен-
та ци је про пи са не чла ном 17. овог пра вил ни ка;

 – по себ ну да то те ку са ску пом по да та ка зах те ва них у од го ва-
ра ју ћим ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма за 
сва ки од го ва ра ју ћи ре ги стар пред ви ђен за ко ном ко јим се уре ђу је 
без бед ност и ин тер о пе ра бил ност же ле зни це;

 – спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са;

 – спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни;

 – усло ве за ко ри шће ње под си сте ма (гра нич не вред но сти вре-
ме на ра да или пре ђе ног ра сто ја ња, гра нич не вред но сти ха ба ња, 
итд.); 

 – опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње функ ци о ни са-
ња и одр жа ва ња под си сте ма,

 – усло ве за одр жа ва ње и тех нич ку до ку мен та ци ју ко ја се од-
но си на одр жа ва ње под си сте ма; 

 – све тех нич ке зах те ве де фи ни са не од го ва ра ју ћим ТСИ/на ци-
о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма ко је је по треб но узе-
ти у об зир за вре ме про из вод ње, одр жа ва ња или ра да под си сте ма; 

 – дру ге од го ва ра ју ће тех нич ке до ка зе ко ји по ка зу ју да су 
прет ход не про ве ре или те сто ве успе шно из вр ши ла над ле жна те ла 
под слич ним усло ви ма; 

 – усло ве ин те гри са ња под си сте ма у ње го во си стем ско окру-
же ње и по треб не усло ве ин тер феј са са дру гим под си сте ми ма; 

 – ре зул та те из ве де них про јект них про ра чу на, из вр ше них ис-
пи ти ва ња итд.;

 – из ве шта је о те сти ра њу, ако по сто је;
 – до ку мен та ци ју у ве зи са про из вод њом и скла па њем под си-

сте ма; 
 – спи сак про из во ђа ча ко ји су уче ство ва ли у про из вод њи, 

скла па њу и ин ста ла ци ји под си сте ма; 
 – до каз да су про из вод ња и ко нач но те сти ра ње из тач ке 2. об-

у хва ће ни си сте мом упра вља ња ква ли те том под но си о ца зах те ва и 
до каз о ње го вој ефи ка сно сти;

 – на зив те ла за оце ну уса гла ше но сти од го вор ног за одо бре ње 
и над зор си сте ма упра вља ња ква ли те том;

 – до ка зе о уса гла ше но сти са од ред ба ма дру гих про пи са 
(укљу чу ју ћи сер ти фи ка те, ако по сто је) и

 – све до дат не ин фор ма ци је, ако су пред ви ђе не од го ва ра ју ћим 
ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма.

5.2. Те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је је иза брао под но си лац 
зах те ва пр во пре гле да зах тев ко ји се од но си на ва же ње сер ти фи ка-
та о ис пи ти ва њу ти па и ње го ве анек се. 

Уко ли ко те ло за оце ну уса гла ше но сти сма тра да сер ти фи кат 
о ис пи ти ва њу ти па ни је ви ше ва же ћи или ни је од го ва ра ју ћи и да је 
по тре бан но ви сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па, те ло за оце ну уса-
гла ше но сти од би ја да оце ни си стем упра вља ња ква ли те том под но-
си о ца зах те ва, са обра зло же њем.

6. Ка да је под си стем из тач ке 5.1. пред мет од сту па ња од при-
ме не ТСИ, под но си лац зах те ва о то ме оба ве шта ва те ло за оце ну 
уса гла ше но сти.

Под но си лац зах те ва та ко ђе до ста вља те лу за оце ну уса гла-
ше но сти пре ци зно упу ћи ва ње на ТСИ (или ње го ве де ло ве) за ко је 
је тра же но од сту па ње.

Под но си лац зах те ва оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но-
сти о ис хо ду по ступ ка у ве зи са од сту па њем. 

7. Над зор у над ле жно сти те ла за оце ну уса гла ше но сти
7.1. Свр ха над зо ра је да се оси гу ра да под но си лац зах те ва 

про пи сно ис пу ња ва оба ве зе ко је про из и ла зе из одо бре ног си сте ма 
упра вља ња ква ли те том.

7.2. Под но си лац зах те ва, у ци љу пе ри о дич них про ве ра, омо-
гу ћа ва те лу за оце ну уса гла ше но сти при ступ ме сти ма про из вод ње, 
ин спек циј ских пре гле да, те сти ра ња и скла ди ште ња и обез бе ђу је 
све по треб не ин фор ма ци је, а по себ но:

 – до ку мен та ци ју за си стем упра вља ња ква ли те том и
 – еви ден ци је о ква ли те ту као што су из ве шта ји о ин спек циј-

ским пре гле ди ма и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда ре њу, из ве-
шта ји о струч ној спре ми осо бља, итд.

7.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти вр ши пе ри о дич не про ве ре 
да по твр ди да под но си лац зах те ва одр жа ва и при ме њу је си стем 
упра вља ња ква ли те том, и до ста вља под но си о цу зах те ва из ве штај 
о про ве ри.

Пе ри о дич не про ве ре вр ше се нај ма ње јед ном у две го ди не.
Ако под но си лац зах те ва при ме њу је сер ти фи ко ва ни си стем 

упра вља ња ква ли те том, те ло за оце ну уса гла ше но сти узи ма то у 
об зир при ли ком пе ри о дич них про ве ра. 

7.4. Осим то га, те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же не пла ни-
ра но по се ћи ва ти под но си о ца зах те ва. За вре ме та квих по се та, те ло 
за оце ну уса гла ше но сти мо же, по по тре би, те сти ра ти под си стем 
или на ло жи ти ње го во те сти ра ње да би утвр ди ло да си стем упра-
вља ња ква ли те том пра вил но функ ци о ни ше. Те ло за оце ну уса гла-
ше но сти до ста вља под но си о цу зах те ва из ве штај о по се ти и, уко-
ли ко су из ве де на те сти ра ња, из ве штај о те сти ра њу.

7.5. Те ло за оце ну уса гла ше но сти над ле жно за ве ри фи ка ци-
ју под си сте ма, уко ли ко не вр ши над зор над свим си сте ми ма упра-
вља ња ква ли те том из тач ке 3., ко ор ди ни ра над зор не ак тив но сти 
дру гог те ла за оце ну уса гла ше но сти од го вор ног за тај за да так, та-
ко да:

 – обез бе ди пра вил но упра вља ње ин тер феј си ма из ме ђу раз ли-
чи тих си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ји се од но се на ин те гра-
ци ју под си сте ма, 

 – при ку пи, за јед но са под но си о цем зах те ва, по треб не еле-
мен те за оце ну ка ко би се обез бе ди ла до след ност и це ло куп ни 
над зор раз ли чи тих си сте ма упра вља ња ква ли те том.

Ова ко ор ди на ци ја укљу чу је пра во те ла за оце ну уса гла ше но-
сти да:

 – до би је сву до ку мен та ци ју (одо бре ње и над зор), ко ју је из да-
ло дру го те ло за оце ну уса гла ше но сти,

 – при су ству је над зор ним про ве ра ма из тач ке 7.3. и
 – по кре не до дат не про ве ре из тач ке 7.4. на сво ју од го вор ност 

и за јед но са дру гим те лом за оце ну уса гла ше но сти. 
8. Сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји и де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји
8.1. Ка да под си стем ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/

на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса-
гла ше но сти из да је сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји под си сте ма. 

Ка да је под си стем из тач ке 5.1. пред мет од сту па ња од при ме-
не ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, сер ти фи-
кат та ко ђе са др жи пре ци зна упу ћи ва ња на ТСИ или ње го ве де ло ве 
пре ма ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве ри фи ка-
ци је. 

Уко ли ко су об у хва ће ни са мо по је ди ни де ло ви или по је ди не 
фа зе под си сте ма и они ис пу ња ва ју зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на-
ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла-
ше но сти из да је ПИВ сер ти фи кат. 



8.2. Под но си лац зах те ва са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о ве-
ри фи ка ци ји за под си стем и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним 
ор га ни ма то ком тра ја ња рад ног ве ка под си сте ма. Де кла ра ци ја о 
ве ри фи ка ци ји иден ти фи ку је по ди стем за ко ји је са ста вље на. 

Ка да је под си стем из тач ке 5.1. пред мет од сту па ња од при-
ме не ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, де кла-
ра ци ја за под си стем та ко ђе са др жи упу ћи ва ње на ТСИ или њго ве 
де ло ве пре ма ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве-
ри фи ка ци је. 

У слу ча ју по ступ ка ПИВ, под но си лац зах те ва са ста вља пи-
сме ну ПИВ де кла ра ци ју.

Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји и пра те ћа до ку мен та ци ја са ста-
вља ју се на на чин про пи сан чл. 14 и 17. овог пра вил ни ка.

Сер ти фи ка ти на ко је се од но си су:
 – одо бре ње си сте ма упра вља ња ква ли те том из тач ке 3.3. и из-

ве шта ји о про ве ри из тач ке 7.3, ако по сто је, и 
 – сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па и ње го ви до да ци.
При ме рак де кла ра ци је о ве ри фи ка ци ји и ПИВ де кла ра ци је, 

ако по сто ји, обез бе ђу ју се на зах тев над ле жних ор га на. 
8.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти од го вор но је за при пре му 

тех нич ке до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз де кла ра ци ју о ве ри фи-
ка ци ји и ПИВ де кла ра ци ју. Тех нич ка до ку мен та ци ја са ста вља се у 
скла ду са чла ном 17. овог пра вил ни ка.

9. Под но си лац зах те ва то ком рад ног ве ка под си сте ма чу ва на 
рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма :

 – до ку мен та ци ју из тач ке 3.1,
 – про ме не из тач ке 3.5, ка ко су одо бре не,
 – од лу ке и из ве шта је те ла за оце ну уса гла ше но сти из тач. 3.5, 

7.3. и 7.4. и
 – тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 8.3.
10. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-

ја вљи ва ње о из да тим или по ву че ним сер ти фи ка ти ма о ве ри фи ка-
ци ји, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас по ла га ње сво јим 
ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, су спен до ва них или 
на дру ги на чин огра ни че них сер ти фи ка та о ве ри фи ка ци ји. Сва ко 
при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о сер ти фи ка-
ти ма о ве ри фи ка ци ји ко је је од би ло, су спен до ва ло, по ву кло или на 
дру ги на чин огра ни чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти ма о ве ри фи-
ка ци ји ко је је из да ло. 

11. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе под но си о ца зах те ва из та ча ка 3.1, 3.5, 6, 8.2. и 9. мо-

же ис пу ни ти ње гов овла шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње го-
ву од го вор ност, под усло вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул SF. Ве ри фи ка ци ја на осно ву ве ри фи ка ци је про из во да

1. Ве ри фи ка ци ја на осно ву ве ри фи ка ци је про из во да је део 
по ступ ка ве ри фи ка ци је где под но си лац зах те ва ис пу ња ва оба ве-
зе утвр ђе не у тач ка ма 2. и 5. и по твр ђу је и из ја вљу је на сво ју од-
го вор ност да је пред мет ни под си стем, за ко ји ва же од ред бе тач ке 
4., у са гла сно сти са ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу 
ти па и да ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же-
ле знич ких тех нич ких про пи са и свих дру гих про пи са ко ји се на 
ње га при ме њу ју. 

2. Про из вод ња
Про цес про из вод ње и ње гов над зор обез бе ђу ју уса гла ше ност 

про из ве де ног под си сте ма са одо бре ним ти пом опи са ним у сер ти-
фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и са зах те ви ма од го ва ра ју ћих ТСИ/на-
ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко ји се на ње га при-
ме њу ју.

3. Под но си лац зах те ва под но си зах тев за ве ри фи ка ци ју под-
си сте ма те лу за оце ну уса гла ше но сти по из бо ру.

Зах тев са др жи:
 – име и адре су под но си о ца зах те ва, и уко ли ко је зах тев под-

нео овла шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су и
 – тех нич ку до ку мен та ци ју ко ја се од но си на одо бре ни тип, 

укљу чу ју ћи сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па и ње го ве анек се, из дат 
по за вр шет ку по ступ ка де фи ни са ног у мо ду лу SB.

Та ко ђе са др жи сле де ће, уко ли ко то већ ни је об у хва ће но тех-
нич ком до ку мен та ци јом:

 – оп шти опис под си сте ма, ње гов це ло ку пан про је кат и струк-
ту ру,

 – до ку мен та ци ју по треб ну за фор ми ра ње тех нич ке до ку мен-
та ци је про пи са не чла ном 17. овог пра вил ни ка;

 – по себ ну да то те ку са ску пом по да та ка ко је зах те ва од го ва ра-
ју ћи ТСИ/на ци о нал ни же ле знич ки тех нич ки про пис за сва ки од го-
ва ра ју ћи ре ги стар пред ви ђен за ко ном ко јим се уре ђу је без бед ност 
и ин тер о пе ра бил ност же ле зни це;

 – спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са;

 – спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

 – усло ве за ко ри шће ње под си сте ма (гра нич не вред но сти вре ме-
на ра да или пре ђе ног ра сто ја ња, гра нич не вред но сти ха ба ња, итд.); 

 – опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње ра да и одр жа-
ва ња под си сте ма;

 – усло ве за одр жа ва ње и тех нич ку до ку мен та ци ју ко ја се од-
но си на одр жа ва ње под си сте ма; 

 – све тех нич ке зах те ве де фи ни са не од го ва ра ју ћим ТСИ/на-
ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма ко је је по треб но 
узе ти у об зир за вре ме про из вод ње, одр жа ва ња или екс пло а та ци је 
под си сте ма; 

 – дру ге од го ва ра ју ће тех нич ке до ка зе ко ји по ка зу ју да су 
прет ход не про ве ре или те сто ве успе шно из вр ши ла над ле жна те ла 
под слич ним усло ви ма;

 – усло ве ин те гри са ња под си сте ма у ње го во си стем ско окру-
же ње и по треб не усло ве ин тер феј са са дру гим под си сте ми ма;

 – до ка зе о уса гла ше но сти са дру гим про пи си ма (укљу чу ју ћи 
сер ти фи ка те, ако по сто је);

 – ре зул та те из ве де них про јект них про ра чу на, из вр ше них ис-
пи ти ва ња, итд.;

 – из ве шта је о те сти ра њу;
 –до ку мен та ци ју о про из вод њи и скла па њу под си сте ма; 
 – спи сак про из во ђа ча ко ји су уче ство ва ли у про јек то ва њу, 

про из вод њи, скла па њу и ин ста ли ра њу под си сте ма и
 – све до дат не ин фор ма ци је, ако су пред ви ђе не од го ва ра ју ћим 

ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма.
4. Ве ри фи ка ци ја по ди сте ма
4.1. Те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је је иза брао под но си лац 

зах те ва пр во пре гле да зах тев ко ји се од но си на ва же ње сер ти фи-
ка та о ис пи ти ва њу ти па. Уко ли ко те ло за оце ну уса гла ше но сти 
сма тра да сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па ви ше не ва жи или ни је 
од го ва ра ју ћи и да је по тре бан но ви сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти-
па, те ло за оце ну уса гла ше но сти од би ја да из вр ши ве ри фи ка ци ју 
под си сте ма, уз обра зло же ње.

Те ло за оце ну уса гла ше но сти оба вља од го ва ра ју ће ис пи ти ва-
ња и те сто ве ра ди про ве ре уса гла ше но сти под си сте ма са одо бре-
ним ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу ти па и са зах те-
ви ма ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са.

4.2. Сви под си сте ми по је ди нач но се ис пи ту ју и оба вља ју се 
од го ва ра ју ћи те сто ви утвр ђе ни у ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким 
тех нич ким про пи си ма, при зна тим стан дар ди ма и/или тех нич ким 
спе ци фи ка ци ја ма или екви ва лент ни те сто ви, да би се по твр ди ла 
уса гла ше ност са одо бре ним ти пом опи са ним у сер ти фи ка ту о ис-
пи ти ва њу ти па и са зах те ви ма од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са. 

Уко ли ко та кав при зна ти стан дард не по сто ји, под но си лац 
зах те ва и при ја вље но те ло од лу чу ју о од го ва ра ју ћим те сто ви ма. 

4.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти до го ва ра се са под но си о-
цем зах те ва о ме сту одр жа ва ња те сто ва и о ко нач ном те сти ра њу 
под си сте ма, и ако се зах те ва у од го ва ра ју ћим ТСИ/на ци о нал ним 
же ле знич ким тех нич ким про пи си ма, под но си лац зах те ва, под не-
по сред ним над зо ром и у при су ству те ла за оце ну уса гла ше но сти, 
оба вља те сто ве или ва ли да ци ју под пу ним рад ним усло ви ма . 

Те ло за оце ну уса гла ше но сти има при ступ, у ци љу из во ђе ња 
те сти ра ња и ве ри фи ка ци је, про из вод ним ра ди о ни ца ма, ме сти ма за 
скла па ње и уград њу, и по по тре би, објек ти ма за пре фа бри ка ци ју и 
те сти ра ње, ра ди из вр ше ња сво јих за да та ка пред ви ђе них од го ва ра-
ју ћим ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма. 

4.4. Ка да је под си стем из тач ке 3. пред мет од сту па ња од при-
ме не ТСИ, под но си лац зах те ва о то ме оба ве шта ва при ја вље но те ло.

Под но си лац зах те ва та ко ђе до ста вља при ја вље ном те лу пре-
ци зно упу ћи ва ње на ТСИ (или ње го ве де ло ве) за ко је је тра же но 
од сту па ње.



Под но си лац зах те ва оба ве шта ва при ја вље но те ло о ис хо ду 
по ступ ка у ве зи са од сту па њем. 

4.5. Те ло за оце ну уса гла ше но сти из да је сер ти фи кат о ве ри-
фи ка ци ји на осно ву из вр ше них ис пи ти ва ња и те сто ва.

Ка да је под си стем из тач ке 3. пред мет од сту па ња од при ме не 
ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, сер ти фи кат са-
др жи и пре ци зна упу ћи ва ња на ТСИ или ње го ве де ло ве са ко ји ма 
уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве ри фи ка ци је. Уко ли ко су 
об у хва ће ни са мо по је ди ни де ло ви или по је ди не фа зе под си сте ма и 
они ис пу ња ва ју зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич-
ких тех нич ких про пи са, при ја вље но те ло из да је ПИВ сер ти фи кат. 

Под но си лац зах те ва обез бе ђу је сер ти фи кат о ве ри фи ка ци-
ји за по тре бе ин спек циј ских пре гле да на ци о нал них ор га на то ком 
рад ног ве ка под си сте ма.

5. Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји
5.1. Под но си лац зах те ва са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о ве-

ри фи ка ци ји за под си стем и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним 
ор га ни ма ор га на то ком рад ног ве ка под си сте ма. Де кла ра ци ја о ве-
ри фи ка ци ји иден ти фи ку је под си стем за ко ји је са ста вље на. 

Ка да је под си стем из тач ке 3. пред мет од сту па ња од при мен 
ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, де кла ра ци ја 
за под си стем та ко ђе са др жи упу ћи ва ње на ТСИ или ње го ве де ло ве 
са ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве ри фи ка ци је. 

У слу ча ју по ступ ка ПИВ под но си лац зах те ва са ста вља пи-
сме ну ПИВ де кла ра ци ју.

Декларација о ве ри фи ка ци ји и пра те ћа до ку мен та ци ја са ста-
вља ју на на чин про пи сан чл. 14. и 17. овог пра вил ни ка.

При мер ци де кла ра ци је о ве ри фи ка ци ји и ПИВ де кла ра ци ја, 
ако по сто је, обез бе ђу ју се на зах тев над ле жних ор га на. 

5.2. Те ло за оце ну уса гла ше но сти од го вор но је за са ста вља ње 
тех нич ке до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз де кла ра ци ју о ве ри фи-
ка ци ји и ПИВ де кла ра ци ју. Тех нич ка до ку мен та ци ја са ста вља се у 
скла ду са чла ном 17. овог пра вил ни ка.

6. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при ја-
вљи ва ње о из да тим или по ву че ним сер ти фи ка ти ма о ве ри фи ка ци-
ји, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас по ла га ње сво јим ор-
га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, су спен до ва них или на 
дру ги на чин огра ни че них сер ти фи ка та о ве ри фи ка ци ји. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о 
сер ти фи ка ти ма о ве ри фи ка ци ји ко је је од би ло, су спен до ва ло, по-
ву кло или на дру ги на чин огра ни чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти-
ма о ве ри фи ка ци ји ко је је из да ло. 

7. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе под но си о ца зах те ва мо же ис пу ни ти ње гов овла шће-

ни за ступ ник у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло вом 
да су оне на ве де не у овла шће њу. Овла шће ни за ступ ник не мо же 
из вр ша ва ти оба ве зе под но си о ца зах те ва из тач ке 2.

Moдул SG. Ве ри фи ка ци ја на осно ву ве ри фи ка ци је је ди ни це

1. Ве ри фи ка ци ја под си сте ма на осно ву ве ри фи ка ци је је ди-
ни це је по сту пак ве ри фи ка ци је где под но си лац зах те ва ис пу ња ва 
оба ве зе утвр ђе не у тач. 2, 3, 4, 6.2. и 6.4. и по твр ђу је и из ја вљу је 
на сво ју ис кљу чи ву од го вор ност да пред мет ни под си стем, за ко ји 
ва же од ред бе тач ке 5., ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци-
о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са и свих дру гих про пи са, 
ко ји се на ње га при ме њу ју. 

2. Под но си лац зах те ва под но си зах тев за ве ри фи ка ци ју под-
си сте ма те лу за оце ну уса гла ше но сти по из бо ру.

Зах тев са др жи:
 – име и адре су под но си о ца зах те ва, и уко ли ко је зах тев под-

нео овла шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су и
 – тех нич ку до ку мен та ци ју.
3. Тех нич ка до ку мен та ци ја
Под но си лац зах те ва при пре ма тех нич ку до ку мен та ци ју и 

ста вља је на рас по ла га ње те лу за оце ну уса гла ше но сти из тач ке 5. 
До ку мен та ци ја омо гу ћа ва оце њи ва ње уса гла ше но сти под си сте ма 
са зах те ви ма од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех-
нич ких про пи са. Тех нич ка до ку мен та ци ја де фи ни ше зах те ве и, у 
ме ри по треб ној за оце њи ва ње, об у хва та про јек то ва ње, про из вод-
њу, уград њу/из град њу и рад под си сте ма. 

Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи, где је то мо гу ће, сле де ће 
еле мен те:

 – оп шти опис под си сте ма, ње гов це ло ку пан про је кат и струк-
ту ру;

 – до ку мен та ци ју по треб ну за фор ми ра ње тех нич ке до ку мен-
та ци је про пи са не чла ном 17. овог пра вил ни ка;

 – по себ ну да то те ку са се том по да та ка ко је зах те ва од го ва ра-
ју ћи ТСИ/на ци о нал ни же ле знич ки тех нич ки про пис за сва ки од го-
ва ра ју ћи ре ги стар пред ви ђен за ко ном ко јим се уре ђу је без бед ност 
и ин тер о пе ра бил ност же ле зни це;

 – спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са;

 – спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

 – усло ве за ко ри шће ње под си сте ма (гра нич не вред но сти вре ме-
на ра да или пре ђе ног ра сто ја ња, гра нич не вред но сти ха ба ња, итд.); 

 – опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње ра да и одр жа-
ва ња под си сте ма;

 – усло ве за одр жа ва ње и тех нич ку до ку мен та ци ју ко ја се од-
но си на одр жа ва ње под си сте ма; 

 – све тех нич ке зах те ве де фи ни са не од го ва ра ју ћим ТСИ/на-
ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма ко је је по треб но 
узе ти у об зир за вре ме про из вод ње, одр жа ва ња или екс пло а та ци је 
под си сте ма; 

 – дру ге од го ва ра ју ће тех нич ке до ка зе ко ји по ка зу ју да су 
прет ход не про ве ре или те сто ве успе шно из вр ши ла над ле жна те ла 
под слич ним усло ви ма;

 – усло ве ин те гри са ња под си сте ма у ње го во си стем ско окру-
же ње и по треб не усло ве ин тер феј са са дру гим под си сте ми ма; 

 – до ка зе о уса гла ше но сти са дру гим про пи си ма (укљу чу ју ћи 
сер ти фи ка те, ако по сто је);

 – идеј ни про је кат и про из вод не на цр те, кон струк ци о не цр те-
же и ше ме ком по нен ти, под скло по ва, ко ла итд.;

 – опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње тих цр те жа;
  – ре зул та те из ве де них про јект них про ра чу на, из вр ше них ис-

пи ти ва ња итд.;
 – из ве шта је о те сти ра њу;
 – до ку мен та ци ју о про из вод њи и скла па њу под си сте ма; 
 – спи сак про из во ђа ча ко ји су уче ство ва ли у про јек то ва њу, 

про из вод њи, скла па њу и уград њи под си сте ма и
 – све до дат не ин фор ма ци је, ако су пред ви ђе не од го ва ра ју ћим 

ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма.
Под но си лац зах те ва чу ва тех нич ку до ку мен та ци ју на рас по-

ла га њу над ле жним на ци о нал ним ор га ни ма то ком рад ног ве ка под-
си сте ма.

4. Про из вод ња
Под но си лац зах те ва пред у зи ма све по треб не ме ре да про цес 

про из вод ње и/или уград ње/из град ње и ње гов над зор обез бе ди уса-
гла ше ност под си сте ма са зах те ви ма од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал-
них же ле знич ких тех нич ких про пи са.

5. Ве ри фи ка ци ја под си сте ма
5.1. Те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је је иза брао под но си лац 

зах те ва оба вља или на ла же оба вља ње од го ва ра ју ћих ис пи ти ва ња 
и те сто ва, утвр ђе них у ре ле вант ним ТСИ/на ци о нал ним же ле знич-
ким тех нич ким про пи си ма, при зна тим стан дар ди ма и/или тех нич-
ким спе ци фи ка ци ја ма, или екви ва лент не те сто ве, ра ди про ве ре 
уса гла ше но сти под си сте ма са зах те ви ма од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци-
о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са. Уко ли ко та кви стан дар-
ди и/или тех нич ке спе ци фи ка ци је не по сто је, под но си лац зах те ва 
и те ло за оце ну уса гла ше но сти од лу чу ју о оба вља њу од го ва ра ју-
ћих те сто ва. 

Испитивања, те сто ви и про ве ре из во де се у фа за ма про пи са-
ним чла ном 11. овог пра вил ни ка. 

Те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же узе ти у об зир ис пи ти ва-
ња, про ве ре или те сто ве ко је су под слич ним усло ви ма успе шно 
из вр ши ла дру га те ла1 за оце ну уса гла ше но сти или под но си лац 
зах те ва (или су из вр ше ни у ње го во име), ка да је то де фи ни са но 
од го ва ра ју ћим ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи-
си ма. Те ло за оце ну уса гла ше но сти та да од лу чу је да ли ће упо тре-
би ти ре зул та те ових про ве ра или те сто ва. 
 – – – – – – – – – – – – – –
1 Усло ви за про ве ру и те сто ве мо ра ју би ти слич ни усло ви ма ко је је при ја вље но 

те ло уста но ви ло за по ду го ва ра ње



До ка зи ко је је при ку пи ло те ло за оце ну уса гла ше но сти по-
год ни су и до вољ ни да по ка жу уса гла ше ност са зах те ви ма од го ва-
ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са и да 
по ка жу да су сва по треб на и од го ва ра ју ћа ис пи ти ва ња и те сто ви 
из ве де ни. 

Ме ра у ко јој те ло за оце ну уса гла ше но сти узи ма у об зир до-
ка зе до би је не од дру гих стра на обра зла же се до ку мен то ва ном ана-
ли зом фак то ра на ве де них у тач ки 5.2. 

5.2. Те ло за оце ну уса гла ше но сти ис пи ту је:
 – упо тре бу по сто је ће опре ме и си сте ма:
• ко ји су ко ри шће ни исто као и ра ни је,
• ко ји су ко ри шће ни ра ни је, али су при ла го ђе ни но вој упо-

тре би;
 – ко ри шће ње по сто је ћих про је ка та, тех но ло ги ја, ма те ри ја ла и 

про из вод них тех ни ка;
 – ре ше ња за про јек то ва ње, про из вод њу, те сти ра ње и пу шта-

ње у рад;
 – прет ход на одо бре ња дру гих над ле жних те ла и 
 – акре ди та ци је дру гих те ла ко ја уче ству ју:
• те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же узе ти у об зир ва же ћу 

акре ди та ци ју пре ма од го ва ра ју ћим стан дар ди ма, под усло вом да 
не ма су ко ба ин те ре са, да акре ди та ци ја об у хва та из ве де на те сти ра-
ња и да је ва же ћа, 

• ка да не по сто ји фор мал на акре ди та ци ја, те ло за оце ну уса-
гла ше но сти по твр ђу је да су си сте ми за кон тро лу про це са струч но-
сти, не за ви сно сти, те сти ра ња и по сту па ња са ма те ри ја лом, обје-
ка та и опре ме и дру гих про це са ва жних за до при нос под си сте му, 
под над зо ром и

• у свим слу ча је ви ма, те ло за оце ну уса гла ше но сти раз ма тра 
аде кват ност ре ше ња и од лу чу је у ко јој ме ри је по треб но ње го во 
при су ство.

У свим слу ча је ви ма, те ло за оце ну уса гла ше но сти је од го вор-
но за ко нач не ре зул та те ис пи ти ва ња, те сто ва и про ве ра. 

5.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти до го ва ра се са под но си о-
цем зах те ва о ме сту одр жа ва ња те сто ва и о ко нач ном те сти ра њу 
под си сте ма, и ако се зах те ва у од го ва ра ју ћем ТСИ/на ци о нал ном 
же ле знич ком тех нич ком про пи су, под но си лац зах те ва, под не по-
сред ним над зо ром и у при су ству те ла за оце ну уса гла ше но сти, 
оба вља те сто ве у пу ним рад ним усло ви ма. 

5.4 Ка да је под си стем из тач ке 2. пред мет од сту па ња од ТСИ, 
под но си лац зах те ва о то ме оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но-
сти.

Под но си лац зах те ва та ко ђе до ста вља те лу за оце ну уса гла-
ше но сти пре ци зно упу ћи ва ње на ТСИ (или њи хо ве де ло ве) за ко је 
је тра же но од сту па ње.

Под но си лац зах те ва оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но-
сти о ис хо ду по ступ ка у ве зи са од сту па њем. 

6. Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји
6.1. Ка да под си стем ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћег ТСИ/на-

ци о нал ног же ле знич ког тех нич ког про пи са, те ло за оце ну уса гла-
ше но сти из да је сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји. 

Ка да је под си стем из тач ке 2. пред мет од сту па ња од при ме не 
ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, сер ти фи кат 
та ко ђе са др жи пре ци зна упу ћи ва ња на ТСИ или ње го ве де ло ве са 
ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве ри фи ка ци је. 

Уко ли ко су об у хва ће ни са мо по је ди ни де ло ви или по је ди не 
фа зе под си сте ма и они ис пу ња ва ју зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на-
ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла-
ше но сти из да је ПИВ сер ти фи кат.

6.2. Под но си лац зах те ва са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о ве-
ри фи ка ци ји за под си стем и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним 
ор га ни ма то ком рад ног ве ка под си сте ма. Де кла ра ци ја о ве ри фи ка-
ци ји иден ти фи ку је под си стем за ко ји је са ста вље на. 

Ка да је под си стем из тач ке 2. пред мет од сту па ња од при ме не 
ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, де кла ра ци ја 
за под си стем та ко ђе са др жи упу ћи ва ње на ТСИ или ње го ве де ло ве 
са ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве ри фи ка ци је. 

У слу ча ју по ступ ка ПИВ под но си лац зах те ва са ста вља пи-
сме ну ПИВ де кла ра ци ју.

Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји и пра те ћа до ку мен та ци ја са ста-
вља ју се на на чин про пи сан чл. 14. и 17. овог пра вил ни ка.

При мер ци де кла ра ци је о ве ри фи ка ци ји и ПИВ де кла ра ци је, 
ако по сто ји, обез бе ђу ју се на зах тев над ле жних ор га на. 

6.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти од го вор но је за са ста вља ње 
тех нич ке до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз де кла ра ци ју о ве ри фи-
ка ци ји и ПИВ де кла ра ци ју. Тех нич ка до ку мен та ци ја са ста вља се у 
скла ду са чла ном 17. овог пра вил ни ка.

6.4. Тех нич ку до ку мен та ци ју ко ја се при ла же уз сер ти фи кат о 
ве ри фи ка ци ји чу ва под но си лац зах те ва. При мер ци сер ти фи ка та о 
ве ри фи ка ци ји и тех нич ког до си јеа обез бе ђу ју се на зах тев ОТИФ, 
др жа ва уго вор ни ца ОТИФ и над ле жних ор га на.

Под но си лац зах те ва чу ва при ме рак тех нич ке до ку мен та ци је 
то ком рад ног ве ка под си сте ма; она се до ста вља на зах тев би ло ко-
је дру ге др жа ве уго вор ни це ОТИФ.

7. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при ја-
вљи ва ње о из да тим или по ву че ним сер ти фи ка ти ма о ве ри фи ка-
ци ји, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас по ла га ње сво јим 
ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, су спен до ва них или 
на дру ги на чин огра ни че них сер ти фи ка та о ве ри фи ка ци ји. Сва ко 
при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о сер ти фи ка-
ти ма о ве ри фи ка ци ји ко је је од би ло, су спен до ва ло, по ву кло или на 
дру ги на чин огра ни чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти ма о ве ри фи-
ка ци ји ко је је из да ло. 

8. Овла шће ни за ступ ник
Оба ве зе под но си о ца зах те ва из та ч. 2, 3, 5.3, 5.4, 6.2. и 6.4. 

мо же ис пу ни ти ње гов овла шће ни за ступ ник у ње го во име и на ње-
го ву од го вор ност, под усло вом да су оне на ве де не у овла шће њу.

Moдул SH1. Ве ри фи ка ци ја на осно ву пот пу ног си сте ма  
упра вља ња ква ли те том и ис пи ти ва ња про јек та

1. Ве ри фи ка ци ја на осно ву пот пу ног си сте ма упра вља ња 
ква ли те том и ис пи ти ва ња про јек та је по сту пак ве ри фи ка ци је где 
под но си лац зах те ва из вр ша ва оба ве зе утвр ђе не у тач . 2. и 6. и по-
твр ђу је и из ја вљу је на сво ју ис кљу чи ву од го вор ност да пред мет ни 
под си стем ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же-
ле знич ких тех нич ких про пи са и свих дру гих про пи са ко ји се на 
ње га при ме њу ју. 

2. Про из вод ња
Про јек то ва ње, про из вод ња, ко нач на кон тро ла и те сти ра ње 

под си сте ма об у хва ће ни су одо бре ним си сте мом упра вља ња ква ли-
те том, ка ко је де фи ни са но у тач ки 3. и под ле жу над зо ру из тач ке 5. 
Аде кват ност тех нич ког про јек та под си сте ма ис пи ту је се у скла ду 
са тач ком 4. 

3. Си стем упра вља ња ква ли те том
3.1. Под но си лац зах те ва те лу за оце ну уса гла ше но сти по из-

бо ру под но си зах тев за оце ну си сте ма упра вља ња ква ли те том за 
пред мет ни под си стем. 

Зах тев са др жи:
 – име и адре су под но си о ца зах те ва, и уко ли ко је зах тев под-

нео овла шће ни за ступ ник, и ње го во име и адре су;
 – де таљ ну струк ту ру упра вља ња про јек том и име и адре су 

свих уче сни ка у про јек ту;
 – све ре ле вант не ин фор ма ци је за пред ви ђе ни под си стем; 
 – до ку мен та ци ју о си сте му упра вља ња ква ли те том;
 – при ме рак ПИВ де кла ра ци је за под си стем, ако по сто ји и
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти.
3.2. Си стем упра вља ња ква ли те том обез бе ђу је уса гла ше ност 

под си сте ма са зах те ви ма ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич-
ких про пи са ко ји за ње га ва же.

Сви еле мен ти, зах те ви и од ред бе ко је је под но си лац зах те ва 
усво јио до ку мен ту ју се си сте мат ски и ор га ни зо ва но у фор ми пи-
са них по ли ти ка, по сту па ка и упут ста ва. До ку мен та ци ја за си стем 
упра вља ња ква ли те том омо гу ћа ва до след но ту ма че ње про гра ма, 
пла но ва, при руч ни ка и еви ден ци ја о ква ли те ту.

По себ но са др жи од го ва ра ју ће опи се:
 – ци ље ва ква ли те та и ор га ни за ци о не струк ту ре, од го вор но-

сти и овла шће ња ру ко вод ства у по гле ду про јек та и ква ли те та под-
си сте ма; 

 – тех нич ких спе ци фи ка ци ја про јек та укљу чу ју ћи стан дар де 
ко ји ће се при ме њи ва ти и, та мо где се при зна ти стан дар ди и/или 
тех нич ке спе ци фи ка ци је не ће при ме њи ва ти у це ло сти, сред ста ва 
ко ја ће се ко ри сти ти за ис пу ње ње зах те ва ТСИ/на ци о нал них же ле-
знич ких тех нич ких про пи са ко ји се при ме њу ју на под си стем;

 – тех ни ка, по сту па ка и си сте мат ских ак ци ја ко је ће се ко-
ри сти ти за кон тро лу и ве ри фи ка ци ју про јек та ка да се ра ди о 



про јек то ва њу под си сте ма ко ји при па да ју об у хва ће ној ка те го ри ји 
про из во да;

 – од го ва ра ју ћих тех ни ка, про це са и си сте мат ских ак ци ја ко је 
ће се ко ри сти ти у про из вод њи, кон тро ли ква ли те та и упра вља њу 
ква ли те том;

 – пре гле да и те сто ва ко ји се из во де пре, за вре ме и по сле про-
из вод ње, и уче ста лост њи хо вог из во ђе ња;

 – еви ден ци је о ква ли те ту као што су из ве шта ји о ин спек циј-
ским пре гле ди ма и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда ре њу, из ве-
шта ји о струч ној спре ми осо бља итд. и

 – на чи на пра ће ња по сти за ња же ље ног ква ли те та про јек та и 
под си сте ма и де ло твор но сти си сте ма упра вља ња ква ли те том.

3.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти оце њу је си стем упра вља ња 
ква ли те том да би утвр ди ло да ли он ис пу ња ва зах те ве из тач ке 3.2. 

Оно прет по ста вља уса гла ше ност са овим зах те ви ма код оних 
ком по нен ти си сте ма упра вља ња ква ли те том, ко је ис пу ња ва ју од-
го ва ра ју ће спе ци фи ка ци је на ци о нал них стан дар да ко ји ма се им-
пле мен ти ра ју ме ро дав ни стан дар ди упра вља ња ква ли те том, при-
зна ти стан дар ди и/или тех нич ке спе ци фи ка ци је. 

Уко ли ко се уса гла ше ност под си сте ма са зах те ви ма од го ва ра-
ју ћих ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са за сни ва 
на ви ше од јед ног си сте ма упра вља ња ква ли те том, те ло за оце ну 
уса гла ше но сти по себ но ис пи ту је:

 – да ли су од но си и ин тер феј си из ме ђу си сте ма упра вља ња 
ква ли те том ја сно до ку мен то ва ни и 

 – да ли су це ло куп на од го вор ност и овла шће ња ру ко вод ства 
за ускла ђе ност це лог под си сте ма ја сно до де ље на и при хва ће на од 
свих уче сни ка у про јек ту. 

Про ве ра се при ла го ђа ва пред мет ном под си сте му и узи ма се у 
об зир по се бан до при нос под но си о ца зах те ва под си сте му.

Ка да под но си лац зах те ва у про јек то ва њу, про из вод њи и ко нач-
ном те сти ра њу од го ва ра ју ћег под си сте ма при ме њу је си стем упра-
вља ња ква ли те том ко ји је сер ти фи ко ва ло акре ди то ва но те ло, те ло 
за оце ну уса гла ше но сти при ли ком оце њи ва ња узи ма то у об зир. У 
том слу ча ју, те ло за оце ну уса гла ше но сти вр ши де таљ ну оце ну са мо 
по себ не до ку мен та ци је и еви ден ци ја о си сте му упра вља ња ква ли те-
том за под си стем. Те ло за оце ну уса гла ше но сти не оце њу је по но во 
цео при руч ник за ква ли тет и све по ступ ке ко је је већ оце ни ло сер ти-
фи ка ци о но те ло за си стем упра вља ња ква ли те том.

По ред ис ку ства у си сте му упра вља ња ква ли те том, тим ко ји 
оба вља про ве ра има нај ма ње јед ног чла на са ис ку ством оце њи ва ча 
у обла сти од го ва ра ју ћег под си сте ма и тех но ло ги је од ре ђе ног про-
из во да, и по зна ва ње зах те ва од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же-
ле знич ких тех нич ких про пи са. Про ве ра об у хва та по се ту по слов-
ним про сто ри ја ма од го ва ра ју ћих ли ца ра ди оце њи ва ња.

Под но си лац зах те ва или ње гов овла шће ни за ступ ник оба ве-
шта ва ју се о од лу ци.

Оба ве ште ње са др жи за кључ ке про ве ре и обра зло же ну од лу-
ку о оце ни. Уко ли ко је оце на си сте ма упра вља ња ква ли те том обез-
бе ди ла за до во ља ва ју ћи до каз да су зах те ви из тач ке 3.2. ис пу ње ни, 
те ло за оце ну уса гла ше но сти под но си о цу зах те ва из да је одо бре ње 
за си стем упра вља ња ква ли те том. 

3.4. Под но си лац зах те ва се оба ве зу је да ис пу ни оба ве зе ко је 
про из и ла зе из одо бре ног си сте ма упра вља ња ква ли те том, та ко да 
си стем оста је аде ква тан и ефи ка сан.

3.5. Под но си лац зах те ва оба ве шта ва те ло за оце ну уса гла-
ше но сти ко је је одо бри ло си стем упра ља ња ква ли те том о свим 
пла ни ра ним из ме на ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко је има ју 
ути цај на про јек то ва ње, про из вод њу и за вр шни ин спек циј ски пре-
глед, те сти ра ње и рад под си сте ма, као и о свим про ме на ма сер ти-
фи ка та за си стем упра вља ња ква ли те том. 

Те ло за оце ну уса гла ше но сти оце њу је пред ло же не про ме не и 
од лу чу је да ли из ме ње ни си стем упра вља ња ква ли те том и да ље ис-
пу ња ва зах те ве из тач ке 3.2. или је по треб но по нов но оце њи ва ње.

Под но си лац зах те ва се оба ве шта ва о ње го вој од лу ци. Оба ве-
ште ње са др жи за кључ ке пре гле да и обра зло же ну од лу ку о оце ни.

3.6. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-
ја вљи ва ње о из да тим или по ву че ним одо бре њи ма си сте ма упра-
вља ња ква ли те том, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас-
по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, 
су спен до ва них или на дру ги на чин огра ни че них си сте ма упра вља-
ња ква ли те том. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те-
ла о одо бре њи ма си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ја је од би ло, 

су спен до ва ло или по ву кло и, на зах тев, о одо бре њи ма си сте ма 
упра вља ња ква ли те том ко ја је из да ло. 

4. Ве ри фи ка ци ја под си сте ма
4.1. Под но си лац зах те ва под но си зах тев за ве ри фи ка ци ју 

под си сте ма (кроз пот пу ни си стем упра вља ња ква ли те том и ис пи-
ти ва ње про јек та) те лу за оце ну уса гла ше но сти из тач ке 3.1.

4.2. Зах тев тре ба да омо гу ћи раз у ме ва ње про јек та, про из вод-
ње, одр жа ва ња и ра да под си сте ма и оце њи ва ња уса гла ше но сти са 
зах те ви ма ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са ко-
ји се на ње га при ме њу ју. 

Зах тев са др жи:
 – име и адре су под но си о ца зах те ва;
 – пи сме ну из ја ву да исти зах тев ни је под нет код дру гог те ла 

за оце ну уса гла ше но сти;
 – тех нич ку до ку мен та ци ју. До ку мен та ци ја омо гу ћа ва оце њи-

ва ње уса гла ше но сти под си сте ма са зах те ви ма од го ва ра ју ћих ТСИ/
на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са. У тех нич кој до ку-
мен та ци ји на во де се зах те ви од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них же-
ле знич ких тех нич ких про пи са и, у ме ри ре ле вант ној за оце ну, об у-
хва та про је кат и рад под си сте ма. Тех нич ка до ку мен та ци ја са др жи, 
где је то мо гу ће, нај ма ње сле де ће еле мен те:

• оп шти опис под си сте ма, ње гов це ло ку пан про је кат и струк ту ру,
•  до ку мен та ци ју по треб ну за фор ми ра ње тех нич ке до ку мен-

та ци је про пи са не чла ном 17. овог пра вил ни ка;
• по себ ну да то те ку са се том по да та ка ко је зах те ва ју од го ва-

ра ју ћи ТСИ/на ци о нал ни же ле знич ки тех нич ки про пи си за сва ки 
од го ва ра ју ћи ре ги стар пред ви ђен за ко ном ко јим се уре ђу је без бед-
ност и ин тер о пе ра бил ност же ле зни це;

• опи се и об ја шње ња по треб на за раз у ме ва ње ра да и одр жа-
ва ња под си сте ма,,

• усло ве ин те гри са ња под си сте ма у ње го во си стем ско окру-
же ње и по треб не усло ве ин тер феј са; 

• спи сак при ме ње них на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са;

• спи сак при зна тих стан дар да и дру гих ме ро дав них тех нич-
ких спе ци фи ка ци ја, ко ји се при ме њу ју у це ло сти или де ли мич-
но, као и опи се ре ше ња усво је них у ци љу ис пу ња ва ња зах те ва из 
ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, уко ли ко при-
зна ти стан дар ди ни су при ме ње ни. У слу ча ју де ли мич но при ме ње-
них при зна тих стан дар да, у тех нич кој до ку мен та ци ји на во де се де-
ло ви ко ју су би ли при ме ње ни; 

• ре зул та те из ве де них про јект них про ра чу на, из вр ше них пре-
гле да итд.;

• про грам те сти ра ња и из ве шта је о те сти ра њу;
• до ка зе о уса гла ше но сти са дру гим про пи си ма (укљу чу ју ћи 

сер ти фи ка те, ако по сто је);
• до ку мен та ци ју о про из вод њи и скла па њу под си сте ма;
• спи сак про из во ђа ча ко ји су уче ство ва ли у про јек то ва њу, 

про из вод њи, скла па њу и уград њи под си сте ма; 
• усло ве за ко ри шће ње под си сте ма (гра нич не вред но сти вре ме-

на ра да или пре ђе ног ра сто ја ња, гра нич не вред но сти ха ба ња, итд.); 
• усло ве за одр жа ва ње и тех нич ку до ку мен та ци ју за одр жа ва-

ње под си сте ма; 
• све тех нич ке зах те ве де фи ни са не од го ва ра ју ћим ТСИ/на-

ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма ко је је по треб но 
узе ти у об зир за вре ме про из вод ње, одр жа ва ња или екс пло а та ци је 
под си сте ма;

• све дру ге од го ва ра ју ће тех нич ке до ка зе ко ји по ка зу ју да су 
прет ход не про ве ре или те сто ве успе шно из вр ши ла над ле жна те ла 
под слич ним усло ви ма и

• све до дат не ин фор ма ци је, ако су пред ви ђе не од го ва ра ју ћим 
ТСИ/на ци о нал ним же ле знич ким тех нич ким про пи си ма;

 – пра те ће до ка зе за аде кват ност тех нич ког про јек та. У овим 
пра те ћим до ка зи ма на во ди се сва ко ри шће на до ку мен та ци ја, по-
себ но ка да од го ва ра ју ћи про пи си и стан дар ди при ме ње ни у це-
ло сти. Пра те ћи до ка зи по по тре би са др же ре зул та те те сти ра ња 
(укљу чу ју ћи оне у рад ним усло ви ма) ко ја је из вр ши ло од го ва ра ју-
ће те ло за те сти ра ње под но си о ца зах те ва или дру го те ло за те сти-
ра ње у ње го во име и на ње го ву од го вор ност. 

4.3. Ка да je под си стем из тач ке 4.1. пред мет од сту па ња од при-
ме не ТСИ, под но си лац зах те ва о то ме оба ве шта ва при ја вље но те ло.

Под но си лац зах те ва та ко ђе до ста вља при ја вље ном те лу пре-
ци зно упу ћи ва ње на ТСИ (или ње не де ло ве) за ко је је тра же но од-
сту па ње.



Под но си лац зах те ва оба ве шта ва при ја вље но те ло о ис хо ду 
по ступ ка у ве зи са од сту па њем. 

4.4. Те ло за оце ну уса гла ше но сти пре гле да зах тев и ако про-
је кат ис пу ња ва зах те ве ТСИ/на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких 
про пи са ко ји се при ме њу ју на под си стем, из да је под но си о цу зах-
те ва сер ти фи кат о ис пи ти ва њу про јек та. Сер ти фи кат са др жи име 
и адре су под но си о ца зах те ва, за кључ ке пре гле да, усло ве (ако их 
има) за ње го во ва же ње и по треб не по дат ке за иден ти фи ка ци ју одо-
бре ног про јек та. Сер ти фи кат мо же да има је дан или ви ше анек са.

Сер ти фи кат и ње го ви анек си са др же све од го ва ра ју ће ин фор-
ма ци је за оце ну уса гла ше но сти под си сте ма са ис пи та ним про јек том. 

Ка да је под си стем из тач ке 4.1. пред мет од сту па ња од при ме-
не ТСИ, об но ве, уна пре ђе ња или је спе ци фи чан слу чај, сер ти фи-
кат о ис пи ти ва њу про јек та та ко ђе са др жи пре ци зна упу ћи ва ња на 
ТСИ или ње го ве де ло ве пре ма ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на 
у по ступ ку ве ри фи ка ци је. 

Уко ли ко су об у хва ће ни са мо од ре ђе ни де ло ви или оде ђе не 
фа зе под си сте ма и они ис пу ња ва ју зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на-
ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла-
ше но сти из да је ПИВ сер ти фи кат.

Ка да про је кат не ис пу ња ва усло ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о-
нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла ше-
но сти од би ја да из да сер ти фи кат о ис пи ти ва њу про јек та и о то ме 
оба ве шта ва под но си о ца зах те ва, уз де таљ но обра зло же ње за од-
би ја ње.

Под но си лац зах те ва са ста вља ПИВ де кла ра ци ју.
4.5. Под но си лац зах те ва до ис те ка ва же ња сер ти фи ка та оба-

ве шта ва те ло за оце ну уса гла ше но сти ко је је из да ло сер ти фи кат 
о ис пи ти ва њу про јек та о свим про ме на ма одо бре ног про јек та ко-
је мо гу ути ца ти на уса гла ше ност са зах те ви ма ТСИ/на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са или усло ви ма ва же ња сер ти фи-
ка та. Та кве из ме не зах те ва ју до дат но одо бре ње, од те ла за оце ну 
уса гла ше но сти ко је је из да ло сер ти фи кат о пре гле ду про јек та, у 
об ли ку до дат ка ори ги нал ном сер ти фи ка ту о ис пи ти ва њу про јек та. 
Из во де се са мо пре гле ди и те сто ви ко ји су бит ни и по треб ни за из-
вр ше не про ме не. 

4.6. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при-
ја вљи ва ње о сер ти фи ка ти ма о пре гле ду про јек та и/или њи хо вим 
до да ци ма ко је је из да ло или по ву кло, и пе ри о дич но или на зах тев, 
ста вља на рас по ла га ње сво јим ор га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак 
сер ти фи ка та и/или њи хо вих до да та ка ко ји су од би је ни, су спен до-
ва ни или на дру ги на чин огра ни че ни. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о 
сер ти фи ка ти ма о пре гле ду про јек та и/или свим ње го вим до да ци ма 
ко је је од би ло, по ву кло, су спен до ва ло или на дру ги на чин огра ни-
чи ло и, на зах тев, о сер ти фи ка ти ма и/или њи хо вим до да ци ма ко је 
је из да ло.

ОТИФ, др жа ве уго вор ни це ОТИФ и дру га при ја вље на те ла 
мо гу на зах тев до би ти при ме рак сер ти фи ка та о ис пи ти ва њу про-
јек та и/или ње го вих до да та ка. ОТИФ и др жа ве уго вор ни це ОТИФ 
мо гу на зах тев до би ти при ме рак тех нич ке до ку мен та ци је и ре зул-
та те ис пи ти ва ња ко је је из вр ши ло при ја вље но те ло. 

Тело за оце ну уса гла ше но сти све до ис те ка ва же ња сер ти фи-
ка та чу ва при ме рак сер ти фи ка та о ис пи ти ва њу про јек та, ње го ве 
анек се и до дат ке, као и тех нич ку до ку мен та ци ју, укљу чу ју ћи до ку-
мен та ци ју ко ју је до ста вио под но си лац зах те ва.

4.7. Под но си лац зах те ва чу ва при ме рак сер ти фи ка та о пре-
гле ду про јек та, ње го ве анек се и до дат ке за јед но са тех нич ком до-
ку мен та ци јом, на рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма то ком рад-
ног ве ка под си сте ма.

5. Над зор у над ле жно сти те ла за оце ну уса гла ше но сти
5.1. Свр ха над зо ра је да се по твр ди да под но си лац зах те ва 

про пи сно ис пу ња ва оба ве зе ко је про из и ла зе из одо бре ног си сте ма 
упра вља ња ква ли те том.

5.2. Под но си лац зах те ва, у ци љу пе ри о дич них про ве ра, омо-
гу ћа ва те лу за оце ну уса гла ше но сти при ступ ме сти ма про из вод ње, 
ин спек циј ских пре гле да, те сти ра ња и скла ди ште ња и обез бе ђу је 
све по треб не ин фор ма ци је, а по себ но:

 – до ку мен та ци ју за си стем упра вља ња ква ли те том;
 – за пи се о ква ли те ту, пред ви ђе не у де лу си сте ма упра вља ња 

ква ли те том ко ји се од но си на про јек то ва ње, као што су ре зул та ти 
ана ли за, про ра чу ни, те сто ви итд. и

 – за пи се о ква ли те ту, пред ви ђе не у де лу си сте ма упра вља ња 
ква ли те том ко ји се од но си на про из вод њу, као сто су из ве шта ји о 

ин спек циј ским пре гле ди ма и по да ци о те сти ра њу, по да ци о ба жда-
ре њу, из ве шта ји о струч ној спре ми осо бља, итд.

5.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти вр ши пе ри о дич не про ве ре 
да по твр ди да под но си лац зах те ва одр жа ва и при ме њу је си стем 
упра вља ња ква ли те том и до ста вља под но си о цу зах те ва из ве штај 
о про ве ри.

Пе ри о дич не про ве ре вр ше се нај ма ње јед ном у две го ди не, уз 
нај ма ње јед ну про ве ру у то ку пе ри о да оба вља ња од ре ђе них ак тив-
но сти (про јек то ва ња, про из вод ње, скла па ња и уград ње) за под си-
стем ко ји је пред мет пре гле да про јек та из тач ке 4.4. 

Ако про из во ђач при ме њу је сер ти фи ко ва ни си стем упра вља-
ња ква ли те том, те ло за оце ну уса гла ше но сти при ли ком пе ри о дич-
них про ве ра узи ма то у об зир. 

5.4. Осим то га, те ло за оце ну уса гла ше но сти мо же не пла ни-
ра но по се ћи ва ти под но си о ца зах те ва. За вре ме та квих по се та, те-
ло за оце ну уса гла ше но сти мо же, по по тре би, из во ди ти те сти ра ња 
под си сте ма или на ло жи ти њи хо во из во ђе ње да би се про ве ри ло 
пра вил но функ ци о ни са ње си сте ма упра вља ња ква ли те том. Те ло 
за оце ну уса гла ше но сти до ста вља под но си о цу зах те ва из ве штај о 
по се ти и, уко ли ко су из ве де на те сти ра ња, из ве штај о те сти ра њу.

5.5. Те ло над ле жно за ве ри фи ка ци ју под си сте ма, уко ли ко не 
вр ши над зор над свим си сте ми ма упра вља ња ква ли те том из тач ке 
3, ко ор ди ни ра над зор не ак тив но сти дру гог те ла за оце ну уса гла-
ше но сти од го вор ног за тај за да так, та ко да:

 – обез бе ди пра вил но упра вља ње ин тер феј си ма из ме ђу раз ли-
чи тих си сте ма упра вља ња ква ли те том ко ји се од но се на ин те гра-
ци ју под си сте ма и 

 – за јед но са под но си о цем зах те ва при ку пи по треб не еле мен-
те за оце ну та ко да се обез бе ди до след ност и це ло куп ни над зор 
раз ли чи тих си сте ма упра вља ња ква ли те том.

Ова ко ор ди на ци ја укљу чу је пра во те ла за оце ну уса гла ше но-
сти да:

 – до би је сву до ку мен та ци ју (одо бре ње и над зор), ко ју је из да-
ло дру го те ло за оце ну уса гла ше но сти;

 – при су ству је над зор ним про ве ра ма из тач ке 5.2. и 
 – по кре не до дат не про ве ре из тач ке 5.3. на сво ју од го вор ност 

и за јед но са дру гим те лом за оце ну уса гла ше но сти. 
6. Сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји и де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји
6.1. Ка да под си стем ис пу ња ва зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/

на ци о нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса-
гла ше но сти из да је сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји.

Ка да је под си стем из тач ке 4.1. пред мет од сту па ња од при ме-
не ТСИ, уна пре ђе ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, сер ти фи-
кат та ко ђе са др жи пре ци зна упу ћи ва ња на ТСИ или њи хо ве де ло ве 
са ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве ри фи ка ци је. 

Уко ли ко су ис пи та ни са мо од ре ђе ни де ло ви или фа зе под си-
сте ма и они ис пу ња ва ју зах те ве од го ва ра ју ћих ТСИ/на ци о нал них 
же ле знич ких тех нич ких про пи са, те ло за оце ну уса гла ше но сти из-
да је ПИВ сер ти фи кат.

6.2. Под но си лац зах те ва са ста вља пи сме ну де кла ра ци ју о ве-
ри фи ка ци ји за под си стем и чу ва је на рас по ла га њу на ци о нал ним 
те ли ма то ком рад ног ве ка под си сте ма. 

У де кла ра ци ји о ве ри фи ка ци ји иден ти фи ку је се под си стем 
за ко ји је са ста вље на и на во ди се број сер ти фи ка та о ис пи ти ва њу 
про јек та. 

Ка да је под си стем из тач ке 4.1. пред мет од сту па ња, уна пре ђе-
ња, об но ве или је спе ци фи чан слу чај, де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји 
за под си стем та ко ђе са др жи упу ћи ва ње на ТСИ или њи хо ве де ло ве 
са ко ји ма уса гла ше ност ни је ис пи та на у по ступ ку ве ри фи ка ци је. 

У слу ча ју по ступ ка ПИВ, под но си лац зах те ва са ста вља пи-
сме ну ПИВ де кла ра ци ју.

Де кла ра ци ја и пра те ћа до ку мен та ци ја са ста вља ју се на на чин 
про пи сан чл. 17. и 24. овог пра вил ни ка.

Сер ти фи ка ти на ко је се де кла ра ци ја по зи ва су:
 – одо бре ње си сте ма упра вља ња ква ли те том из тач ке 3.3. и из-

ве шта ји о про ве ри из тач ке 5.3, ако по сто је и 
 – сер ти фи кат о пре гле ду про јек та на ве ден у тач ки 4.4. и ње-

го ви до да ци.
При ме рак де кла ра ци је о ве ри фи ка ци ји и ПИВ де кла ра ци је, 

ако по сто ји, обез бе ђу је се на зах тев над ле жних ор га на. 
6.3. Те ло за оце ну уса гла ше но сти од го вор но је за са ста вља ње 

тех нич ке до ку мен та ци је ко ја се при ла же уз де кла ра ци ју о ве ри фи-
ка ци ји и ПИВ де кла ра ци ју. Тех нич ка до ку мен та ци ја са ста вља се у 
скла ду са чла ном 17. овог пра вил ни ка.



7. Под но си лац зах те ва то ком рад ног ве ка под си сте ма чу ва на 
рас по ла га њу на ци о нал ним ор га ни ма :

 – до ку мен та ци ју ко ја се од но си на си стем упра вља ња ква ли-
те том из тач ке 3.1.;

 – про ме ну из тач ке 3.5., ка ко је одо бре на;
 – од лу ке и из ве шта је те ла за оце ну уса гла ше но сти из тач. 3.5, 

5.3. и 5.4. и
 – тех нич ку до ку мен та ци ју из тач ке 6.3.
8. Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва сво је ор га не за при ја-

вљи ва ње о из да тим или по ву че ним сер ти фи ка ти ма о ве ри фи ка ци-
ји, и пе ри о дич но или на зах тев, ста вља на рас по ла га ње сво јим ор-
га ни ма за при ја вљи ва ње спи сак од би је них, су спен до ва них или на 
дру ги на чин огра ни че них сер ти фи ка та о ве ри фи ка ци ји. 

Сва ко при ја вље но те ло оба ве шта ва дру га при ја вље на те ла о 
сер ти фи ка ти ма о ве ри фи ка ци ји ко је је од би ло, су спен до ва ло, по-
ву кло или на дру ги на чин огра ни чи ло и на зах тев, о сер ти фи ка ти-
ма о ве ри фи ка ци ји ко је је из да ло. 

9. Овла шће ни за ступ ник
Овла шће ни за ступ ник под но си о ца зах те ва мо же под не ти зах-

тев из тач. 4.1. и 4.2. и ис пу ни ти оба ве зе из тач. 3.1, 3.5, 4.3, 4.5, 
4.7, 6.2. и 7. у ње го во име и на ње го ву од го вор ност, под усло вом да 
су оне на ве де не у овла шће њу.

При лог 6

ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА О ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈИ ПОД СИ СТЕ МА

CC/RRR RR RR RR RR RRR/YYYY/NNNNNN  – Број декларације*

Под но си лац зах те ва:
Пословно име
Пу на адре са

Овла шће ни за ступ ник:
Пословно име
Пу на адре са
Под но си о ца зах те ва:
Пословно име
Пуна адреса

Из ја вљу је мо уз пот пу ну од го вор ност да је под си стем: 
Назив /кратак опис подсистема

на ко ји се ова де кла ра ци ја од но си уса гла шен са сле де ћим за-
ко ни ма и тех нич ким про пи си ма:
Назив(и) закона и техничких прописа

оце њен од те ла за оце ну уса гла ше но сти:
Пословно име
Пуна адреса

сле де ћим одо бре њем(има) и /или сер ти фи ка том(има):
Број(еви) сертификата, датум издавања

под сле де ћим огра ни че њи ма и усло ви ма упо тре бе: 
Списак ограничења и услова, у случају одступања од ТСИ навести
делове ТСИ који нису примењени

Сле де ћи по ступ ци су при ме ње ни у ци љу из да ва ња де кла ра ци је:
Модули које је одабрао подносилац захтева за верификацију под
система

Спи сак при ло га:
Наслови прилога (техничка документација)

Ва жи до: датум ДД/ММ/ГГГГ (у слу ча ју при вре ме не де кла ра ци-
је)

У: Место
Да на: датум ДД/ММ/ГГГГ

Под но си лац зах те ва:
Име и пре зи ме Потпис
Печат

Овла шће ни за ступ ник: 
Име и пре зи ме Потпис
Печат

 – – – – – – – – – – – – – – –
*)  CC  – код др жа ве (два сло ва) пре ма стан дар ду ISO 3166; за Ре пу бли ку Ср би ју то 

је RS;
 RRR RR RR RR RR RRR  – ре ги стар ски број пред у зе ћа (14-ци фре ни број); ако је ре-

ги стар ски број кра ћи, пр ве ци фре су 0;
 YYYY  – го ди на из да ва ња (че ти ри ци фре) и
 NNNNNN  – бро јач (шест ци фа ра) ко ји се по ве ћа ва за јед ну је ди ни цу са сва ком 

из да том де кла ра ци јом и од но си се на пред у зе ће ко је је из да ло де кла ра ци ју; сва ке 
го ди не бро јач по но во по чи ње од ну ле

ПРЕ ЛА ЗНА ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА О ВЕ РИ ФИ КА ЦИ ЈИ  
ПОД СИ СТЕ МА

CC/RRR RR RR RR RR RRR/YYYY/NNNNNN  – Број декларације*

Под но си лац зах те ва:
Пословно име
Пу на адре са

Овла шће ни за ступ ник:
Пословно име
Пу на адре са
Под но си о ца зах те ва:
Пословно име
Пуна адреса

Из ја вљу је мо уз пот пу ну од го вор ност да је под си стем: 
Назив /кратак опис подсистема

на ко ји се ова де кла ра ци ја од но си уса гла шен са сле де ћим за-
ко ни ма и тех нич ким про пи си ма:
Назив(и) прописа

оце њен од те ла за оце ну уса гла ше но сти:
Пословно име
Пуна адреса

сле де ћим одо бре њем(има) и /или сер ти фи ка том(има):
Број(еви) сертификата, датум издавања

под сле де ћим огра ни че њи ма и усло ви ма упо тре бе: 
Списак ограничења и услова, у случају одступања од ТСИ навести
делове ТСИ који нису примењени

Сле де ћи по ступ ци су при ме ње ни у ци љу из да ва ња де кла ра ци-
је:
Модули које је одабрао подносилац захтева за верификацију под
система и за које фазе

Спи сак при ло га:
Наслови прилога (техничка документација)

Ва жи до: датум ДД/ММ/ГГГГ (у слу ча ју при вре ме не де кла ра ци-
је)

У: Место
Да на: датум ДД/ММ/ГГГГ

Под но си лац зах те ва:
Име и пре зи ме Потпис
Печат

Овла шће ни за ступ ник: 
Име и пре зи ме Потпис
Печат

 – – – – – – – – – – – – – – –
*)  CC  – код др жа ве (два сло ва) пре ма стан дар ду ISO 3166; за Ре пу бли ку Ср би ју то 

је RS;
 RRR RR RR RR RR RRR  – ре ги стар ски број пред у зе ћа (14-ци фре ни број); ако је ре-

ги стар ски број кра ћи, пр ве ци фре су 0;
 YYYY  – го ди на из да ва ња (че ти ри ци фре) и
 NNNNNN  – бро јач (шест ци фа ра) ко ји се по ве ћа ва за јед ну је ди ни цу са сва ком 

из да том де кла ра ци јом и од но си се на пред у зе ће ко је је из да ло де кла ра ци ју; сва ке 
го ди не бро јач по но во по чи ње од ну ле

ДЕ КЛА РА ЦИ ЈА О УСА ГЛА ШЕ НО СТИ СА ОДО БРЕ НИМ 
ТИ ПОМ ВО ЗИ ЛА

Под но си лац зах те ва (1)
[Пословно име]
[Пуна адреса]

Овла шће ни за ступ ник:
[Пословно име]
[Пуна адреса]

под но си о ца зах те ва
 [Пословно име]
[Пуна адреса]

Из ја вљу је мо уз пот пу ну од го вор ност да во зи ло [ идентификацио
ни број возила ] (2) на ко ји се ова де кла ра ци ја од но си



 – од го ва ра ти пу во зи ла [ идентификација типа возила ] одо бре-
ном у:

[ назив државе 1 ] до зво ла број [ Европски идентификацио
ни број (EIN) дозволе за тип возила ]

[ назив државе 2 ] до зво ла број [Европски идентификациони
број (EIN) дозволе за тип возила ] ,

... ( навести све државе где је тип возила одобрен )

 – ис пу ња ва за кон ске зах те ве, зах те ве ТСИ и при мен љи вих на ци о-
нал них же ле знич ких тех нич ких про пи са, на ве де них у при ло гу ове 
де кла ра ци је,

 – је про шло све ве ри фи ка ци о не по ступ ке по треб не за ис по ста вља-
ње ове де кла ра ци је

Спи сак при ло га: (3)
[наслови прилога]

У име [назив подносиоца захтева]
У [место], [ датум ДД/MM/ГГГГ ]
[име и презиме, функција] [потпис] [печат]

(по ље ре зер ви са но за ор ган ко ји из да је до зво лу)
Је дин стве ни број до де љен во зи лу: [12цифрени број]

(1)  Под но си лац зах те ва мо же би ти на ру чи лац или про из во ђач или њи хов овла шће ни 
за ступ ник у Ре пу бли ци Ср би ји

(2)  Ако у тре нут ку ис по ста вља ња ове де кла ра ци је во зи лу још ни је до де љен је дин-
стве ни број, во зи ло ће се иден ти фи ко ва ти на на чин до го во рен из ме ђу под но си о-
ца зах те ва и те ла за без бед ност (Ди рек ци ја за же ле зни це)  У та квом слу ча ју, ка да 
се во зи лу ка сни је до де ли је дин стве ни број, исти ће се упи са ти у по ље ре зер ви са-
но за ту на ме ну

(3)  При ло зи са др же ко пи је свих до ку ме на та ко ји ма се до ка зу је да су при ме ње не све 
ери фи ка ци о не про це ду ре у скла ду са ва же ћим про пи си ма (ТСИ и на ци о нал не 
де кла ра ци је о ве ри фи ка ци ји)
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СТРУК ТУ РА И СА ДР ЖАЈ ЕВРОП СКОГ ИДЕН ТИ ФИ КА ЦИ О НОГ БРО ЈА (EIN)

Европ ски иден ти фи ка ци о ни број (EIN) са сто ји се из че ти ри по ља, ка ко је да то у сле де ћем при ме ру:
R S 5 3 2 0 1 6 0 0 0 5
 Код др жа ве

(2 слова)
Вр ста до ку мен та

(2 цифре)
Го ди на из да ва ња

 (4 цифре)
Бро јач

(4 цифре)
по ље 1 по ље 2 по ље 3 по ље 4

По ље 1 – Код др жа ве (2 сло ва)
ДРЖAВA КÔД ДРЖAВA КÔД ДРЖAВA КÔД
Ре пу бли ка Ал ба ни ја AL Ислам ска Ре пу бли ка Иран IR Ре пу бли ка Пољ ска PL
На род на Де мо крат ска Ре пу бли ка Ал жир DZ Ре пу бли ка Ирак IQ Ре пу бли ка Пор ту гал PT
Ре пу бли ка Јер ме ни ја АМ Ре пу бли ка Ир ска IE Ру му ни ја RO
Ре пу бли ка Аустри ја АТ Др жа ва Изра ел IL Ру ска Фе де ра ци ја RU
Ре пу бли ка Азер беј џан АZ Ре пу бли ка Ита ли ја IT Ре пу бли ка Ср би ја RS
Ре пу бли ка Бе ло ру си ја BU Ре пу бли ка Ка зах стан KZ Ре пу бли ка Сло вач ка SK
Кра ље ви на Бел ги ја BE Кир ги шка Ре пу бли ка KG Ре пу бли ка Сло ве ни ја SI
Бо сна и Хер це го ви на BA Ре пу бли ка Ле то ни ја LV Ре пу бли ка Ко ре ја KR
Ре пу бли ка Бу гар ска BG Ре пу бли ка Ли бан LB Кра ље ви на Шпа ни ја ES
Ре пу бли ка Хр ват ска HR Кне же ви на Лих тен штајн LI Кра ље ви на Швед ска SE
Ре пу бли ка Че шка CZ Ре пу бли ка Ли тва ни ја LT Швај цар ска Кон фе де ра ци ја CH
Кра ље ви на Дан ска DK Ве ли ко Вој вод ство Лук сем бург LU Си риј ска Арап ска Ре пу бли ка SU
Арап ска Ре пу бли ка Еги пат EG Ре пу бли ка Ма ке до ни ја МK Ре пу бли ка Та џи ки стан ТЈ
Ре пу бли ка Есто ни ја ЕЕ Ре пу бли ка Мол да ви ја МD Ре пу бли ка Ту нис ТN
Ре пу бли ка Фин ска FI Кне же ви на Мо на ко МC Ре пу бли ка Тур ска ТR
Ре пу бли ка Фран цу ска FR Мон го ли ја МN Турк ме ни стан ТМ
Гру зи ја GE Цр на Го ра МЕ Ре пу бли ка У кра ји на UА
Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка DE Кра ље ви на Ма ро ко МА Ује ди ње но кра љев ство Ве ли ке Бри та ни је и 

Се вер не Ир ске
UK

Ре пу бли ка Грч ка EL Кра ље ви на Хо лан ди ја NL Ре пу бли ка Уз бе ки стан UZ
Ма ђар ска HU Кра ље ви на Нор ве шка NO

ПО ЉЕ 2 – Вр ста до ку мен та (дво ци фре ни број)
Дво ци фре ни број у по љу 2 омо гу ћа ва иден ти фи ка ци ју до ку мен та:
1) пр ва ци фра озна ча ва оп шту кла си фи ка ци ју до ку мен та и
2) дру га ци фра озна ча ва под вр сту до ку мен та.

Ком би на ци ја
бројева за поље 2 Вр ста до ку мен та Под вр ста до ку мен та

[51] и [55]* До зво ла за ко ри шће ње Вуч на во зна сред ства 
[52] и [56]* До зво ла за ко ри шће ње Ву че на пут нич ка ко ла
[53] и [57]* До зво ла за ко ри шће ње Те рет на ко ла
[54] и [58]* До зво ла за ко ри шће ње Спе ци јал на во зи ла
[59]** До зво ла за тип во зи ла
[60] До зво ла за ко ри шће ње За јед нич ка до зво ла за фик сне струк тур не под си сте ме
[61] До зво ла за ко ри шће ње Под си стем ин фра струк ту ра
[62] До зво ла за ко ри шће ње Под си стем енер ги ја
[63] До зво ла за ко ри шће ње Под си стем кон тро ла, упра вља ње и сиг на ли за ци ја  – пру жни део

(*)  Уко ли ко се 4 ци фре пред ви ђе не за по ље 4 „те ку ћи број” у пот пу но сти ис ко ри сте у то ку јед не го ди не, ме ња ју се пр ве две ци фре у по љу 2 на сле де ћи на чин:
 [51] по ста је [55] за вуч на во зи ла,
 [52] по ста је [56] за пут нич ка ко ла,
 [53] по ста је [57] за те рет на ко ла и
 [54] по ста је [58] за спе ци јал на во зи ла
(**)  Бро је ви у по љу 4 су:
 од 1000 до 1999 за вуч на во зи ла,
 од 2000 до 2999 за пут нич ка ко ла,
 од 3000 до 3999 за те рет на ко ла и
 од 4000 до 4999 за спе ци јал на во зи ла

ПО ЉЕ 3 – Го ди на из да ва ња (че тво ро ци фре ни број)
У по ље 3 упи су је се го ди на у ко јој је до зво ла из да та.

ПО ЉЕ 4 – Бро јач
Бро јач се по ве ћа ва за јед ну је ди ни цу са сва ким из да ва њем до зво ле, без об зи ра на то да ли се ра ди о но вој, про ду же ној или ажу ри ра-

ној/из ме ње ној до зво ли. У слу ча ју по вла че ња или су спен до ва ња до зво ле, број ко ји се од но си на њу не мо же по но во да се ко ри сти. 
Сва ке го ди не бро јач по но во по чи ње од ну ле.
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ИС ПРА ВЕ О УСА ГЛА ШЕ НО СТИ 

У за ви сно сти од при ме ње ног мо ду ла, ис пра ве о уса гла ше но сти су:
1) за чи ни о це ин тер о пе ра бил но сти и еле мен те струк тур них под си сте ма
Мо дул Те ло за оце ну уса гла ше но сти Под но си лац зах те ва

CA  – Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
CA1 Сер ти фи кат о уса гла ше но сти Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
CA2 Сер ти фи кат о уса гла ше но сти Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
CB Из ве штај о про це ни и Сертификат о испитивању типа  –
CC  – Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
CD (Одобрење система за управљање квалитетом) Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
CF Сер ти фи кат о ус гла ше но сти Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти
CH (Одобрење система за управљање квалитетом) Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти

CH1 (Одобрење система за управљање квалитетом)
Сертификат о испитивању пројекта Де кла ра ци ја о уса гла ше но сти

CV Сер ти фи кат о по год но сти за упо тре бу Де кла ра ци ја о по год но сти за упо тре бу

2) за струк тур не под си сте ме
Мо дул Те ло за оце ну уса гла ше но сти Под но си лац зах те ва

SB Из ве штај о про це ни, Сер ти фи кат о ис пи ти ва њу ти па и
Пре ла зна из ја ва о ве ри фи ка ци ји Де кла ра ци ја о пре ла зној из ја ви о ве ри фи ка ци ји

SD (Одобрење система за управљање квалитетом)
Сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји и Прелазна изјава о верификацији Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји и Де кла ра ци ја о пре ла зној из ја ви о ве ри фи ка ци ји 

SF Сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји и Прелазна изјава о верификацији Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји и Декларација о прелазној изјави о верификацији
SG Сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји и Прелазна изјава о верификацији Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји и Декларација о прелазној изјави о верификацији

SH1
(Одобрење система за управљање квалитетом)
Сер ти фи кат о ис пи ти ва њу про јек та, Сер ти фи кат о ве ри фи ка ци ји и
Прелазна изјава о верификацији

Де кла ра ци ја о ве ри фи ка ци ји и Декларација о прелазној изјави о верификацији
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