
 

 

 

 
 

 

На основу члана 26. под (4) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске ("Службени гласник 
Републике Српске" број 47/17), члана 8. под (4) Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње 
("Службени гласник Републике Српске" број 6/18) и члана 38. Статута Привредне коморе Републике Српске - 
Подручне привредне коморе Добој (од 02.12.2008. године, измјене и допуне 22.11.2012. и 25.11.2016.), Управни 
одбор Привредне коморе Републике Српске - Подручне привредне коморе Добој (даље: Пивредна комора Добој) 
дана 27.02.2018. године, доноси 

У П У Т С Т В О 
 

за примјену ДАЉИНАРА СА МИНИМАЛНИМ ВРЕМЕНОМ ВОЖЊЕ  
Привредне коморе Републике Српске - Подручне привредне коморе Добој 

и условима, начину и поступку измјене и допуне релација ДАЉИНАРА 
 

1. Даљинар са минималним временима вожње Привредне коморе Републике Српске - Подручне привредне 
коморе Добој превозници обавезно примјењују приликом израде приједлога редова вожње за усклађивање 
и регистрацију редова вожње (подручних) аутобуских линија Привредне коморе Добој, дефинисаних чланом 
3. под (1) Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње (даље: Правилник). 
 

2. Километарска удаљеност од почетне аутобуске станице по релацијама и растојање између аутобуских 
станица / аутобуских сатајалишта у километрима (у Даљинару колоне КИЛОМЕТРАЖА Међуст. и 
КИЛОМЕТРАЖА Укупно) морају се уносити тачно у приједлоге редова вожње. 

 
3. Раскрснице  у Даљинару („тачке укрштања релација“) које немају дефинисана времена вожње служе за 

израчунавање заједничке трасе и не морају се наводити у реду вожње. 
Аутобуске станице, аутобуска стајалишта и раскрснице на територији Федерације БиХ и Брчко дистрикта не 
наводе се у реду вожње. 
 

4. Времена вожње по релацијама и времена вожње између аутобуских станица / аутобуских стајалишта (у 
Даљинару колоне МИН.ВРИЈЕМЕ ВОЖЊЕ Међуст. и МИН.ВРИЈЕМЕ ВОЖЊЕ Укупно) превозници сами 
одређују приликом израде приједлога редова вожње (уз заокруживање на цијели минут), али иста не могу 
бити мања од минималних времена у Даљинару нити већа од времена вожње за минималну брзину вожње: 

a. На аутопуту минимално 70 km/h 
b. На магистралном путу минимално 50 km/h 
c. На регионалном путу минимално 40 km/h 
d. На локалном путу и улици минимално 30 km/h. 

Приликом израде приједлога реда вожње, осим елемената дефинисаних претходим ставом, превозник 
може пројектовати задржавање у категорисаним аутобуским сатницама максимално до 15 минута.  

 
5. Превозници могу, у изради редова вожње, смањити минамална времена вожње из Даљинара за 30 секунди 

за свако избачено аутобуско стајалиште из Даљинара, са кумулативним заокружењем на цијели минут. 
 

6. Иницијативе за измјене и допуне Даљинара достављају се писаним путем са образложењем.  
По пријему иницијативе, Привредна комора Добој именује комисију за преииспитивање онованости 
иницијативе. Уколико је иницијатива основана, комисија непосредним мјерењем на терену утврђује нову 
релацију коју је неопходно дефинисати или измјене постојећих релација у Даљинару. 
По окончању својих активности, комисија припрема приједлог за измјену и допуну Даљинара и упућује га 
Управном одбору Привредне коморе Добој на усвајање.  
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