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-  УСКЛАЂИВАЊЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ ПКРС-ППК ДОБОЈ - 
 
На основу чланова 25. под (1) и 27. под (2) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број: 47/17) и члана 6. под (1) и члана 11. под (1) тачка 9) 
Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње („Службени гласник Републике Српске“, број 
6/18, 8/18 и 3/20), Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације о обавезном спровођењу мјера за 
реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској бр. 11-2/20 
од 30.03.2020. и Одлуке о проглашењу ванредног стања за територију Републике Српске („Службени 
гласник Републике Српске“, број: 31/20), Привредна комора Републике Српске – Подручна привредна 
комора Добој (даље: ПКРС-ППК Добој) доноси: 
 

У П У Т С Т В О 

О ПРОЦЕДУРИ ПОДНОШЕЊА ПРИГОВОРА НА ПРИЈЕДЛОГЕ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

ЗА РЕГИСТРАЦИОНИ ПЕРИОД 2020/2021. ГОДИНА 
 
У складу са члановима 12., 13., 14. и 16. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње (даље: 
Правилник), приговори за предложене редове вожње у електронској/писаној форми подносе се 
Комисији за усклађивање (подручних) редова вожње ПКРС-ППК Добој. 
 
Рок за подношење приговора: 19. април (НЕДЈЕЉА) 2020.   
Приговори се могу доставити: 

1) у електронском облику (скениран у званичној форми, са потписом и овјером) на е-маил адресу 
ppkdoboj@teol.net 

2) u pisanom (papirnom) obliku na adresu:  
PKRS – Područna privredna komora Doboj 
Srpskih sokolova 1., 74000 DOBOJ 

 
С обзиром да је износ накнаде за приговор, коју уплаћује превозник–приговарач, дефинисан Одлуком о 
висини накнаде за усклађивање и регистрацију редова вожње у републичком линијском превозу лица 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 7/18) Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, а 
због актуелне ситуације коронавирусне пандемије, уплаћивање накнада за рјешавање приговора се 
одгађа до 10.07.2020. или евентуално до нове одлуке надлежног министарства прије наведеног рока. 
 
Уколико превозник у остављеном року не достави приговор на релевантни садржај Књиге приједлога 
редова вожње за 2020/2021. годину, приједлог реда се сматра Усклађеним по приједлогу (УП) и упућује 
се у даљу процедуру у складу са релевантним прописима.   
 
Напомена: Инструкција у вези продужења рокова важења подручних редова вожње којима регистрација 
истиче 31.05.2020. године, биће достављена накнадно. 
 
За све додатне информације, превозници се могу обратити на: 065/144-339 Срећко Стојаковић 

         

ДИРЕКТОР 

Срећко Стојаковић 
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