ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
ПОДРУЧНА ПРИВРЕДНА КОМОРА БИЈЕЉИНА
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Контакт особа: Срђан Остојић
Сектор: Савет за саобраћај
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Предмет: Обавештење о покретању поступка усклађивања редова вожње за 2021/2022. годину
На основу члана 25. став 1. и члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају („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) обавештавају се превозници
који обављају линијски превоз лица да Подручна привредна комора Бијељина покреће поступак
усклађивања редова вожње подручних линија за 2021/2022. годину.
Захтев са документацијом доставити Подручној привредној комори Бијељина, Стефана Дечанског б. б.
(Агротржни центар), 76300 Бијељина, најкасније до 16.02.2021. Документација се доставља у запечаћеној
коверти са натписом „ Комисија за усклађивање редова вожње – не отварати“.
За учешће у поступку усклађивања доставља се следећа документација:
1. Захтев за усклађивање са подацима о превознику (адреса, број телефона, адреса електронске
поште, име и презиме директора привредног друштва и контакт телефон).
2. Копија важеће лиценцe за превозника.
3. Уговор о кооперацији (у складу са чл. 18. ст. 8. Закона), оверен од стране свих коопераната (само за
редове вожње који се одржавају у кооперацији).
4. Редове вожње доставити према следећем:
 списак старих редова вожње доставити у пет примерака према обрасцу у прилогу 1
Правилника;
 списак старих редова вожње са променом доставити у пет примерака према обрасцу у
прилогу 2 Правилника;
 списак нових редова вожње доставити у пет примерака према обрасцу у прилогу 3
Правилника;
 предлоге старих редова вожње са променом и нових редова вожње, оверене од стране
подносиоца захтева (свих превозника на реду вожње) доставити у пет примерака према
обрасцу у прилогу 4 Правилника;
5. Доказ о уплати накнаде за учешће у поступку усклађивања редова вожње.
Све предлоге редова вожње треба сложити у комплете. Комплет чини по један примерак списка и сваког
предложеног реда вожње. На предлозима редова вожње обавезно назначити да ли је предметни предлог
стари ред вожње са променом или нови ред вожње.
Предлози редова вожње морају бити урађени у складу са важећим Правилником и Даљинаром са
минималним временима вожње на подручним аутобуским линијама Подручне привредне коморе
Бијељина. Даљинар је објављен на вебсајту Подручне привредне коморе Бијељина www.bn.komorars.ba.
У складу са Одлуком Владе Републике Српске о висини накнаде за усклађивање и регистрацију редова
вожње у републичком линијском превозу лица („Службени гласник Републике Српске“, број 7/18) плаћа се
накнада како следи:
а) за сваки најављени полазак и повратак на предлогу новог реда вожње
- 400.00 КМ за превознике који су измирили обавезе по основу чланарине Комори за 2020. годину
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- 600.00 КМ за превознике који нису измирили обавезе по основу чланарине Комори за 2020. годину
б) за сваки најављени стари ред вожње са променом
- 200.00 КМ за превознике који су измирили обавезе по основу чланарине Комори за 2020. годину
- 300.00 КМ за превознике који нису измирили обавезе по основу чланарине Комори за 2020. годину.
Уплате извршити на рачун Подручне привредне коморе Бијељина број 554-001-00000103-63 код Наше
банке а.д. Бијељина са назнаком “за редове вожње”.
Све непотпуне и неблаговремено поднете захтеве за усклађивање редова вожње Комисија за
усклађивање редова вожње неће узети у разматрање.
Након што Комисија прегледа ваљаност примљених захтева, биће организован састанак усклађивања
редова вожње на који ће бити позвани сви заинтересовани превозници.
Додатне информације могу се добити на бројевима телефона 055/2280-020 и 055/240-460, контакт особа
Срђан Остојић.

Председник
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