
ПРИЛОГ 1

ИЗВЕШТАЈ О СТРУЧНОМ ПРЕГЛЕДУ ЖИЧАРЕ И 
СПЕЦИФИЧНЕ ВУЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 
1.1 Ознака и број извештаја: 

(Напомена: Навести стручни преглед о ком се ради, у складу са прописом 
којим се уређује стручни преглед жичарe за транспорт лица и специфичне 
вучне инсталације).

1.2 Датум почетка стручног прегледа:
1.3 Датум завршетка стручног прегледа:
2. УПРАВЉАЧ ЖИЧАРЕ И СПЕЦИФИЧНЕ ВУЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 
2.1 Пословно име:
2.2 Матични број:
2.3 Адреса:
3. ПОДАЦИ О СТРУЧНОМ ЛИЦУ
3.1 Пословно име:
3.2. Број овлашћења за послове стручног прегледа жичаре и специфичне вучне 

инсталације:
3.3. Адреса седишта:
3.4. Датум издавања и број акредитације (ако је применљиво):
3.5. Списак свих лица која су присуствовала стручном прегледу са назначеном 

стручном спремом и радним местом:

3.5.1 Списак лица која су обавила стручни преглед:
4. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЖИЧАРИ И СПЕЦИФИЧНОЈ ВУЧНОЈ 

ИНСТАЛАЦИЈИ
4.1 Назив жичаре и специфичне вучне инсталације:
4.2 Евиденцијски број жичаре и специфичне вучне инсталације (код 

управљача):
4.3 Произвођач:
4.4 Фабрички број:
4.5 Основни техничко-технолошки подаци о жичари и специфичној вучној 

инсталацији:
4.5.1 Тип жичаре:        Висећа жичара/        Вучница/      Успињача
4.5.2 Технолошке карактеристике висеће жичаре:
4.5.2.1 Ток жичаре:         С повратним током/      С кружним током
4.5.2.2 Врста ужади жичаре, број ужади:
4.5.2.3 Врста возила:      Затворено возило (кабинска)/       Отворено возило (седешница)

4.5.2.4 Веза возила и ужета:      С одвојивим хватаљкама/      С неодвојивим хватаљкама

4.5.3 Технолошке карактеристике вучнице:
4.5.3.1 Врста вођења ужета вучнице: 

        С високо вођеним ужетом/         С ниско вођеним ужетом
4.5.3.2 Врста вучног уређаја:        Сидро/       Тањир
4.5.4 Технолошке карактеристике успињаче:
4.5.4.1 Врста ужади успињаче, број ужади:
4.5.5 Врста специфичне вучне инсталације (       покретна трака,      zip-line, 

        боб на шинама)
4.5.5.1 Технолошке карактеристике специфичне вучне инсталације

4.6 Напомене:
5. ДОКУМЕНТАЦИЈА ЖИЧАРЕ И СПЕЦИФИЧНЕ ВУЧНЕ 

ИНСТАЛАЦИЈЕ
5.1 Употребна дозвола/решење о одобрењу за извођење радова/решење о 

озакоњењу 
5.1.1 Орган који је издао дозволу:
5.1.2 Број дозволе:
5.1.3 Датум издавања:
5.2 Безбедносна анализа жичаре:
5.2.1 Израдио:



Списак извршених испитивања и изведене операције на жичари и 
специфичној вучној инсталацији у циљу обављања стручног прегледа

7.3 Одступања у односу на одобрену техничку документацију (уколико 
постоје)

7.4 Опис разлога због којих жичара и специфична вучна инсталација 
јесте или није задовољила критеријуме стручног прегледа

8. ОЦЕНА И ПРЕПОРУКА
8.1 Жичара и специфична вучна инсталација:         Задовољава/        Не задовољава

8.2 Препоруке за даље поступање:
9. ОВЕРА ЗАПИСНИКА
9.1 Потписи присутних лица на стручном прегледу од стране управљача 

жичаре и специфичне вучне инсталације:
9.2 Потпис лица која су извршила испитивање:
9.3 Списак докумената о извршеним испитивањима:
9.3.1 Редни број:
9.3.2 Назив и број документа:
9.3.4 Датум издавања:
9.4 Потпис одговорног лица и печат овлашћеног стручног лица

10. СПИСАК ИСПРАВА О УСАГЛАШЕНОСТИ БЕЗБЕДНОСНИХ 
КОМПОНЕНТИ И ПОДСИСТЕМА ЖИЧАРЕ И СПЕЦИФИЧНЕ 
ВУЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

10.1 Редни број:
10.2 Назив и број документа:
10.3 Орган који је издао исправу:
10.4 Датум издавања:

5.2.2       Ознака:
5.2.3       Датум издавања:
5.3          Безбедносни извештај:
5.3.1       Израдио:
5.3.2       Ознака:
5.3.3       Датум издавања:
5.4          Пројекат за извођење: Потпун/ Непотпун
5.5          Пројекат изведеног објекта: Потпун/ Непотпун
5.6          Списак исправа о усаглашености: Потпун/ Непотпун
5.7          Упутства за рад:           Има/            Нема
5.8          План одржавања: Има/ Нема
5.9          Изјава управљача жичаре да је одржавање жичаре и специфичне вучне

инсталације извршено у складу са Планом одржавања: Има/ Нема
5.10        Књига жичаре и специфичне вучне инсталације: Има/ Нема
5.11        Напомене:
6.            ИЗВРШЕНА ИСПИТИВАЊА
6.1          Врста испитивања:
6.1.2       Редни број:
6.1.3       У складу са стандардом/прописом/документом:
6.1.4       Испитивање извршио:
6.1.5       Број документа:
6.1.6       Резултат испитивања: Задовољава/ Не задовољава
6.1.7       Рок важности:
6.1.8       Напомене:
7.            ЗАКЉУЧАК
7 Текст закључка
7.1          Списак приложене документације
7.2
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