
 

 

 

OБАВЈЕШТЕЊЕ 
О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА УСКЛАЂИВАЊА ПОДРУЧНИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ 

ЗА РЕГИСТРАЦИОНИ ПЕРИОД 2022/2023. годинa 
 

 
На основу чланова 25. став (1) и 27. став (2) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник 
Републике Српске“, број: 47/17) и члана 6. став (1) Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње („Службени 
гласник Републике Српске“, број 6/18, 8/18 и 3/20), обавјештавамо превознике путника да је започео поступак усклађивања 
редова вожње ПОДРУЧНИХ аутобуских линија Привредне коморе Добој за 2022/2023. годину. 
 
Захтјев са документацијом доставити ПКРС – Подручној привредној комори Добој, ул. Српских соколова 1., 74000 Добој, 
најкасније до петка, 21. фебруара 2022. године. Документација се доставља у запечаћеној коверти са назнаком „Комисија 
за усклађивање редова вожње - не отварати“. 
 

УПУТСТВО ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ УСКЛАЂИВАЊА ПОДРУЧНИХ РЕДОВА ВОЖЊЕ 
 
Неопходна документација: 
 

1. Захтјев за усклађивање са подацима о превознику (адреса, број телефона, телефакса, е-mail адреса, име и 
презиме директора привредног друштва и број мобилног телефона директора). 

2. Важећа лиценца за превозника (копија). 
 
3. Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих коопераната (само за редове вожње који се одржавају у 

кооперацији). Уговор о коoперацији мора садржавати тачно дефинисан распоред режима одржавања реда 
вожње између коопераната. Приједлози кооперативних редова вожње уз које није приложен уговор о 
кооперацији како је назначено, неће бити разматрани. 

 
4. Редове вожње дужине трасе до 50 километара који повезују двије или више градова/општина подручја Добој, 

превозници су обавезни доставити на прописаним обрасцима, како слиједи: 

- Списак старих редова вожње доставити у 5 (пет) примјерака,према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 1 ПРАВИЛНИКА;  

- Списак старих редова вожње са промјеном доставити у пет (5) примјерака према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 2 
ПРАВИЛНИКА; 

- Приједлоге старих редова вожње са промјеном, овјерене од стране подносиоца захтјева (свих 
превозника на реду вожње), доставити у (5) пет примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 4 ПРАВИЛНИКА 
(обавезно назначити која је промјена, у складу са чланом 2. став 1. тачка 2. Правилника о усклађивању и 
регистрацији редова вожње); 

- Списак нових редова вожње за усклађивање доставити у пет (5) примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 
3 ПРАВИЛНИКА; 

- Приједлоге нових редова вожње, овјерене од стране подносиоца захтјева (свих превозника на реду 
вожње)  доставити у пет (5) примјерака, према обрасцу ПРИЛОГ БРОЈ 4 ПРАВИЛНИКА (обавезна ознака 
пута). 

Спискове подручних редова вожње не треба достављати ако превозник предлаже само један ред вожње. 

Све приједлоге подручних редова вожње треба сложити у комплете. Комплет чини по један примјерак списка и сваког 
најављеног односно предложеног реда вожње. 

На приједлозима подручних редова вожње обавезно назначити да ли је предметни приједлог стари ред вожње са 
промјеном или нови ред вожње, те навести назив кооперанта на реду вожње.  

Приједлози подручних редова вожње морају бити израђени у складу са важећим  ДАЉИНАРОМ и минималним временима 
вожње ПКРС-Подручне привредне коморе Добој, као и Упутством за примјену Даљинара и минималних времена вожње 
ПКРС-Подручне привредне коморе Добој, те Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње. Наведени документи 
доступни су на интернет страници Коморе https://do.komorars.ba/podrucna-privredna-komora-doboj/javnaovlascenja/. 
 

Српских соколова 1., 74000 Добој  
Република Српска - БиХ   
Тел.: +387 53 241-980 
Факс:+387 53 241 590 
E-mail: ppkdoboj@teol.net 
Web: http://do.komorars.ba 
FB: https://www.facebook.com/ppkdoboj 
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За сваки најављени полазак и повратак на приједлогу НОВОГ реда вожње потребно је уплатити и доставити доказ о 
уплати: 
    400 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ КОМОРСКУ ЧЛАНАРИНУ 
    600 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ НИСУ ИЗМИРИЛИ КОМОРСКУ ЧЛАНАРИНУ 
 
За сваки најављени СТАРИ РЕД ВОЖЊЕ СА ПРОМЈЕНОМ потребно је уплатити и доставити доказ о уплати: 
    200 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ СУ ИЗМИРИЛИ КОМОРСКУ ЧЛАНАРИНУ 
    300 КМ ЗА ПРЕВОЗНИКЕ КОЈИ НИСУ ИЗМИРИЛИ КОМОРСКУ ЧЛАНАРИНУ 
 
Као доказ о уплати уважава се и извод из банке ПКРС-Подручне привредне коморе Добој из ког је видљива 
благовременост извршене уплате.  
 
НАПОМЕНА: ПРИЈЕДЛОЗИ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА КОЈЕ НИЈЕ ИЗВРШЕНА БЛАГОВРЕМЕНА УПЛАТА НЕЋЕ СЕ 
РАЗМАТРАТИ.  
 
Уплате извршити на жиро рачун ПКРС-ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ ДОБОЈ број: 
555-008-00484623-78 код „Нове банке“ а.д. Бањалука, са назнаком „ЗА РЕДОВЕ ВОЖЊЕ“. 
 
НАПОМЕНА: Свe непотпунe и неблаговременo поднијетe захтјевe за усклађивање редова вожње Комисија неће узимати у 
разматрање. 
 
Након што Комисија прегледа ваљаност приспјелих захтјева, биће организован састанак усклађивања редова вожње на који 
ће бити позвани сви заинтересовани превозници. 
 
За све информације можете се обратити на број телефона: 053/241-980; Срећко Стојаковић, дипл.инж. 


