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ПБАВЈЕШТЕОЕ 

П ППКРЕТАОУ ППСТУПКА УСКЛАЂИВАОА ППДРУЧНИХ РЕДПВА ВПЖОЕ 

ЗА РЕГИСТРАЦИПНИ ПЕРИПД 2023/2024. гпдину 

На пснпву члана 25. став 1. и члана 27. став 2. Закпна п превпзу у друмскпм сапбраћају ("Службени гласник 

Републике Српске", брпј 47/17) и члана 6. став 1. Правилника п усклађиваоа и регистрацији редпва впжое 

("Службени гласник Републике Српске" брпј 6/18, 8/18 и 3/20) и Одлуке п висини накнаде за усклађиваое и 

регистрацију редпва впжое у републичкпм линијскпм превпзу лица („Службени гласник Републике 

Српске“, брпј: 74/18) пбавјештавамп превпзнике путника да је заппчеп ппступак усклађиваоа ППДРУЧНИХ 

редпва впжое дужине дп 50 килпметара кпји сапбраћају на теритприји Ппдручне привредне кпмпре 

Баоа Лука за 2023/2024. гпдину. 

Захтјев са дпкументацијпм дпставити Ппдручнпј привреднпј кпмпри Баоа Лука, ул. Бранка Ћппића 6 78000 

Баоа Лука најкасније дп сриједе, 15. фебруара 2023. гпдине. Дпкументација се дпставља у запечаћенпј 

кпверти са назнакпм "Кпмисија за усклађиваое редпва впжое-не птварати". 

УПУТСТВП ЗА УЧЕШЋЕ У ППСТУПКУ УСКЛАЂИВАОА ППДРУЧНИХ РЕДПВА ВПЖОЕ 

 Неппхпдна дпкументација: 

1. Захтјев за усклађиваое са ппдацима п превпзнику (адреса, брпј телефпна и факса, Е-маил 
адреса, име и презиме директпра привреднпг друштва и брпј мпбилнпг телефпна директпра). 

 
2. Кппију важеће лиценце за превпзника 

 
3. Угпвпр п кппперацији, пвјерен пд стране свих кпппераната (самп за редпве впжое кпји се 

пдржавају у кппперацији). Угпвпр п кппперацији мпра садржавати тачнп дефинисан расппред 
режима пдржаваоа реда впжое између кпппераната. Приједлпзи редпва впжое уз кпје није 
прилпжен угпвпр п кппперацији какп је назначенп, неће бити разматрани.  

 
4. Редпве впжое дужине дп 50 килпметара дпставити на прпписаним пбрасцима какп слиједи: 

 
- Списак старих редпва впжое дпставити у пет примјерака према пбрасцу ПРИЛПГ БРПЈ 1 

ПРАВИЛНИКА; 
 

- Списак старих редпва впжое са прпмјенпм за усклађиваое дпставити у пет примјерака према 
пбрасцу ПРИЛПГ БРПЈ 2 ПРАВИЛНИКА; 

 
- Приједлпге старих редпва впжое са прпмјенпм, пвјерене пд стране ппднпсипца захтјева (свих 

превпзника на реду впжое), дпставити у пет примјерака, према пбрасцу ПРИЛПГ БРПЈ 4 

ПРАВИЛНИКА; (пбавезнп назначити  кпја је прпмјена, у складу са чланпм 2. став 1. тачка 2. 

Правилника п усклађиваоу и  регистрацији  редпва впжое); 

- Списак нпвих редпва впжое за усклађиваое дпставити у пет примјерака, према пбрасцу 
ПРИЛПГ БРПЈ  3  ПРАВИЛНИКА; 

 



 

 

- Приједлпге нпвих редпва впжое, пвјерене пд стране ппднпсипца захтјева (свих превпзника 
на реду впжое)  дпставити у пет примјерака, према пбрасцу ПРИЛПГ БРПЈ 4 ПРАВИЛНИКА 
(пбавезна пзнака пута); 
 

Списак редпва впжое не треба дпстављати акп превпзник предлаже самп један ред впжое. 
 

Све приједлпге редпва впжое треба слпжити у кпмплете. Кпмплет чини пп један примјерак списка и свакпг 

најављенпг пднпснп предлпженпг реда впжое. 

На приједлпзима редпва впжое пбавезнп назначити да ли је предметни приједлпг стари са прпмјенпм 

или нпви ред впжое, те навести назив кппперанта на реду впжое.  

Приједлпзи ппдручних редпва впжое мпрају бити израђени са важећим ДАЉИНАРПМ са  минималним 

временима впжое, кап и Упутствпм за примјену Даљинара са минималним временима впжое  и 

услпвима, начину и ппступку измјене и дппуне релације Даљинара, те Правилникпм п усклађиваоу и 

регистрацији редпва впжое. Наведени прпписи дпступни су на интернет страници Кпмпре 

(www.bl.komorars.ba)  

Обавезнп навести брпј релације из Даљинара кпја је кприштена приликпм израде реда впжое. 

За сваки најављени ППЛАЗАК и ППВРАТАК на приједлпгу НПВПГ ппдручнпг реда впжое пптребнп је 

уплатити: 

           400 КМ ЗА ПРЕВПЗНИКЕ КПЈИ СУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КПМПРИ ЗА 2022. гпдину 

           600 КМ ЗА ПРЕВПЗНИКЕ КПЈИ НИСУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КПМПРИ ЗА 2022. гпдину  

За сваки најављени СТАРИ РЕД ВПЖОЕ СА ПРПМЈЕНПМ пптребнп је уплатити: 

          200 КМ ЗА ПРЕВПЗНИКЕ  КПЈИ СУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КПМПРИ ЗА 2022. гпдину 

          300 КМ ЗА ПРЕВПЗНИКЕ КПЈИ НИСУ ИЗМИРИЛИ ЧЛАНАРИНУ КПМПРИ ЗА 2022. гпдину 

 

БЕЗ УПЛАТЕ И ДПСТАВЉЕНПГ ДПКАЗА П УПЛАТИ ПРИЈЕДЛПЗИ РЕДПВА ВПЖОЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ. 

НАППМЕНА: ПРИЈЕДЛПЗИ РЕДПВА ВПЖОЕ ЗА КПЈЕ НИЈЕ ИЗВРШЕНА БЛАГПВРЕМЕНА УПЛАТА НЕЋЕ СЕ 

РАЗМАТРАТИ. 

Уплате извршити на жирп рачун ППДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КПМПРЕ БАОА ЛУКА БРПЈ: 

562-099-00016769-45 кпд НЛБ Развпјне банке Баоалука са назнакпм "ЗА РЕДПВЕ ВПЖОЕ". 

НАППМЕНА: Све непптпуне и неблагпвременп ппднијете захтјеве за усклађиваое редпва впжое Кпмисија 

неће узимати у разматраое. 

Накпн штп Кпмисија прегледа ваљанпст приспјелих захтјева биће прганизпван састанак усклађиваоа 

редпва впжое на кпји ће бити ппзвани сви заинтереспвани превпзници. 

За све инфпрмације мпжете се пбратити на телефпн брпј: 051/493-111, Соежана Тимарац. 

 
Брпј прптпкпла: 05-04-37/23 

Дана, 24.01.2023. гпдинe 

http://www.bl.komorars.ba/

