
16.8.2017. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 77 23
(3) Уколико поглавље научне монографије има више 

аутора, само један аутор по избору и уз писани пристанак 
осталих аутора може добити средства за суфинансирање у 
складу са ставом 1. овог члана.

(4) Аутор научне монографије током календарске годи-
не финансијску подршку Министарства може добити само 
за једну научну монографију.

Члан 75.
(1) Министарство суфинансира научне часописе: 
1) који су категорисани у складу са чланом 66. овог пра-

вилника и 
2) за које је обезбијеђена прецизна конструкција финан-

сирања. 
(2) Категоризација часописа представља основ за утвр-

ђивање износа средстава за суфинансирање.

Члан 76.
(1) Министарство суфинансира зборнике са научних 

скупова, као и тематске зборнике који испуњавају услове 
прописане одредбама чл. од 39. до 50. овог правилника. 

(2) Министарство суфинансира сљедеће зборнике:
1) зборник са међународног научног скупа од посебног 

значаја,
2) зборник са међународног научног скупа,
3) зборник са научног скупа са међународним учешћем,
4) зборник са научног скупа републичког значаја.

Члан 77.
(1) Комисија за публикације након извршеног поступка 

вредновања научних публикација подноси министру извје-
штај о свом раду, са мишљењем и препорукама, потписан од 
стране предсједника и свих чланова Комисије за публикације. 

(2) Извјештај из става 1. овог члана Комисија за публи-
кације сачињава у року од 30 дана од дана пријема доку-
ментације.

(3) Извјештај из става 1. овог члана садржи и приједлог 
публикација и износа средстава за суфинансирање. 

(4) Ако члан Комисије за публикације конкурише за су-
финансирање научне публикације код Министарства, нема 
право учешћа у евалуацијском поступку те публикације.

Члан 78.
(1) Министарство објављује списак научних публика-

ција предложених за суфинансирање на интернет страници 
Министарства. 

(2) На листу из става 1. овог члана учесници на кон-
курсу имају право приговора у року од седам дана од дана 
њеног објављивања. 

(3) На основу мишљења Комисије за публикације о при-
говору министар доноси коначно рјешење. 

Члан 79.
(1) Министар на основу мишљења Комисије доноси рјешење 

о додјели средстава за суфинансирање научне публикације.
(2) На основу рјешења из става 1. овог члана Министар-

ство и корисник средстава склапају уговор којим дефини-
шу међусобна права и обавезе у складу са законом.

Члан 80.
(1) Министарству се, након штампања, обавезно доста-

вља оригинални примјерак научне публикације. 
(2) Зборник је бесплатно доступан у електронској вер-

зији на интернет страници издавача. 

ГЛАВА VII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.
(1) Уредништва научних часописа који су категориса-

ни према одредбама раније важећег правилника подносе 

захтјев за нову категоризацију у року од шест мјесеци, од-
носно 12 мјесеци за часописе који се објављују једном го-
дишње, од дана ступања на снагу овог правилника.

(2) У случају неподношења захтјева из става 1. овог 
члана, научни часопис губи категорију добијену у складу 
са претходном категоризацијом. 

(3) Уколико је научни часопис у складу са одредбама овог 
правилника категорисан у нижу категорију у односу на прет-
ходну категоризацију, научни часопис задржава категорију из 
претходне категоризације у року од шест мјесеци и дужан је 
да у том периоду испуни критеријуме у складу с овим правил-
ником, након чега се примјењује нова категоризација.

Члан 82.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о уређивању и публиковању научних публика-
ција (“Службени гласник Републике Српске”, број 77/10).

Члан 83.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 19/6-010/014-16/17
28. јула 2017. године Министар,
Бањалука Др Јасмин Комић, с.р.

1383
На основу члана 9. став 8. Закона о превозу у друмском 

саобраћају (“Службени гласник Републике Српске”, број 
47/17) и члана 69. ст. 1. и 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 
74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16 и 57/16), министар саобра-
ћаја и веза  доноси

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ 
ПРЕВОЗНИКА, ИЗВОДА ИЗ ЛИЦЕНЦЕ И НАЧИНУ 

ОЗНАЧАВАЊА ВОЗИЛА

Члан 1.
Овим правилником прописују се услови, начин и по-

ступак издавања лиценце превозника и извода из лиценце, 
обрасци и рок важења лиценци превозника и извода из ли-
ценце, начин означавања возила, те садржај и начин вођења 
регистра превозника.

Члан 2.
(1) Лиценце превозника и изводи из лиценце у друм-

ском саобраћају издају се за:
1) јавни линијски превоз лица, 
2) јавни ванлинијски превоз лица и
3) превоз ствари.
(2) Лиценце превозника и изводe из лиценце из става 1. 

овог члана издаје Министарство саобраћаја и веза (у даљем 
тексту: Министарство) у складу са одредбама Закона о пре-
возу у друмском саобраћају Републике Српске (у даљем 
тексту: Закон) и одредбама овог правилника.

(3) Лиценца превозника и изводи из лиценце издају се 
на период од десет година.

(4) Лиценца превозника и извод из лиценце морају има-
ти минимално два од наведених заштитних обиљежја: холо-
грам, посебна влакна у папиру која постају видљива под УВ 
свјетлом, бар један ред микроштампе (штампа видљива једи-
но под повећалом и коју фото-копир апарат не може репро-
дуковати), опипљиве знакове, симболе или узорке, двостру-
ко нумерисање: серијски број лиценце, односно извода из 
лиценце, као и евиденциони број лиценце, односно извода 
из лиценце, заштитну подлогу са танким гиљош узорцима и 
штампом са дугиним ефектом (ирис-штампа).

(5) Лиценца превозника и извод из лиценце превозника 
су свијетлоплаве боје Пантоне, формат А4, целулозни па-
пир, 100 g/m2 и више.
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(6) Обрасци лиценце превозника налазе су у прилозима 
1, 2. и 3. овог правилника, који чине његов саставни дио.

(7) Обрасци извода из лиценце налазе се у прилозима 
4, 5. и 6. овог правилника, који чине његов саставни дио.

Члан 3.
(1) За добијање лиценце превозника превозник мора да 

има сједиште или пребивалиште у Републици Српској, те 
просторије у којима чува своју пословну, рачуноводствену, 
кадровску документацију, као и документацију која садржи 
податке о трајању вожње и одмора, те друге документе који 
морају бити доступни надлежном органу. 

(2) Поред услова из става 1. овог члана, превозник мора 
да испуњава:

1) техничке услове,
2) услове који се односе на добар углед,
3) услове у вези са финансијским положајем,
4) услове у вези са стручном оспособљеношћу.

Члан 4.
Превозник испуњава техничке услове ако има у вла-

сништву или држи по основу лизинга моторно возило 
које је технички исправно, означено и испуњава техничко-
експлоатационе и еколошке услове за поједине врсте пре-
воза, и то најмање:

1) два аутобуса за вршење јавног линијског превоза 
лица,

2) један аутобус за вршење јавног ванлинијског превоза 
лица,

3) једно теретно моторно возило за вршење превоза 
ствари.

Члан 5.
(1) Означавање возила садржи:
1) испис пуног или скраћеног назива привредног 

друштва и другог правног лица са сједиштем,
2) за предузетнике који обављају јавни превоз – ознака 

“ЈАВНИ ПРЕВОЗ”, име и презиме, пребивалиште, улица 
и број,

3) за предузетнике, односно носиоце пољопривредног 
газдинства који обављају превоз за властите потребе – 
ознака “ПРЕВОЗ ЗА ВЛАСТИТЕ ПОТРЕБЕ”, име и прези-
ме, пребивалиште, улица и број.

(2) Поред података из става 1. овог члана, означавање во-
зила може да садржи и друге податке, као што су заштитни 
знак превозника, телефонски број, интернет адресу и слично.

(3) Ознаке се исписују на спољним – уздужним страна-
ма возила, штампаним словима најмање висине 30 мили-
метара, и то:

1) за аутобусе – на бочним странама аутобуса, 
2) за теретна моторна возила – на вратима кабине терет-

ног моторног возила,
3) за путничке аутомобиле – на предњим вратима пут-

ничког аутомобила.

Члан 6.
(1) Добар углед има правно лице или предузетник или 

шеф превоза: 
1) који није правоснажно безусловно осуђен због кри-

вичног дјела против права по основу рада, животне среди-
не, опште безбједности, безбједности јавног саобраћаја, 
имовине, привреде и платног промета, службене дужности 
или због кривичног дјела фалсификовања,

2) коме није изречена мјера безбједности забране оба-
вљања дјелатности друмског превоза,

3) које није осуђено за друга кривична дјела на казну 
затвора дужу од годину дана.

(2) Добар углед доказује се изводом из казнене евиден-
ције, који на дан подношења захтјева за издавање лиценце 
није старији од три мјесеца. 

Члан 7.
Правно лице или предузетник има финансијску способ-

ност уколико: 
1) нема доспјелих, а неизмирених обавеза више од три 

мјесеца према надлежним управама за директно и инди-
ректно опорезивање;

2) на дан подношења захтјева посједује имовину или 
новчани износ на главном рачуну код комерцијалне банке у 
висини од најмање 17.600 КМ за прво, те 9.780 КМ за свако 
сљедеће моторно возило, на дан подношења захтјева, а то 
доказује најмање једним од сљедећих докумената:

1. изводом из одговарајућег регистра о висини оснивач-
ког капитала,

2. билансом стања и успјеха, поднесеним надлежној по-
реској управи за посљедњи обрачунски период прије под-
ношења захтјева, 

3. процјеном неоптерећене некретнине, у власништву 
превозника, израженој у новцу од стране овлашћеног суд-
ског вјештака, 

4. уговором о намјенски везаном депозиту у банци, ми-
нимално за период трајања лиценце,

5. потврдом о расположивим средствима, гаранцијом 
банке или друге финансијске институције о кредитној спо-
собности, минимално за период трајања лиценце;

3) документација из тачке 2) овог члана мора бити у 
оригиналу или овјерена копија, а њихове вриједности се 
кумулативно сабирају. 

Члан 8.
(1) Правно лице или предузетник испуњава услов 

стручне оспособљености уколико има стално запосленог 
стручно оспособљеног шефа превоза, који је положио 
испит стручне оспособљености, осим ако овим правилни-
ком није другачије прописано. 

(2) Шеф превоза је лице запослено или ангажовано у 
правном лицу или код предузетника и које управља дјелат-
ности превоза тог правног лица или предузетника. 

(3) Шеф превоза може бити ангажован за управљање 
пословима превоза код највише четири превозника, у скла-
ду са важећим законом о раду, при чему укупан возни парк 
којим управља не може бити већи од 50 моторних возила. 

Члан 9.
(1) Уз писани захтјев за издавање лиценце превозника и 

извода из лиценце подносилац захтјева је дужан приложи-
ти сљедеће документе: 

1) овјерену копију уписа у судски регистар са прило-
зима (за правно лице), односно овјерену копију рјешења 
од надлежног органа јединице локалне самоуправе за оба-
вљање дјелатности превоза ствари (за предузетника),

2) овјерену копију потврде о регистрацији пореског 
обвезника (ЈИБ и ПИБ),

3) овјерену копију обавјештења о разврставању дјелат-
ности (за правно лице),

4) изјаву превозника да посједује одговарајуће про-
сторије у којима чува своју пословну, рачуноводствену, 
кадровску документацију, као и документацију која садржи 
податке о трајању вожње, потписану и овјерену од стране 
превозника,

5) доказ о добром угледу, односно извод из казнене 
евиденције за превозника и извод из казнене евиденције за 
шефа превоза,

6) оригиналну потврду или овјерену копију потврде 
надлежне управе за директно и индиректно опорезивање о 
измиреним обавезама (потврде не смију бити старије од 30 
дана),

7) доказ о финансијској способности из члана 7. овог 
правилника,

8) изјаву превозника о именовању шефа превоза, пот-
писану и овјерену од стране превозника,
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9) потврду о стручној оспособљености шефа превоза 

или доказ о стеченом степену образовања (овјерена копија 
дипломе) са доказом о потребном радном стажу,

10) овјерена копија М2 обрасца, односно обрасца ПД 
3100, и

11) доказ о уплаћеној накнади за издавање лиценце пре-
возника, односно извода из лиценце.

(2) Обрасци захтјева за издавање лиценце превозника и 
извода из лиценце налазе се у прилозима 7. и 8. овог пра-
вилника, који чине његов саставни дио. 

Члан 10.
(1) У случају губитка, крађе или уништења лиценце 

превозника или извода из лиценце, превозник је дужан, у 
року од осам дана од тог дана, огласити их неважећим у 
“Службеном гласнику Републике Српске”. 

(2) Уз захтјев за поновно издавање превозник је дужан 
доставити доказ о оглашавању из става 1. овог члана. 

(3) У случају оштећења лиценце превозника или извода 
из лиценце, превозник је дужан оштећени документ доста-
вити Министарству, након чега му се поново издаје лицен-
ца превозника, односно извод из лиценце. 

Члан 11.
(1) Послове из области оспособљавања, организације 

и спровођења испита за шефа превоза и издавање потврде 
о стручној оспособљености шефа превоза могу обављати 
јавне установе које овлашћује Министарство, а чија дје-
латност је образовање и које испуњавају услове прописане 
овим правилником. 

(2) Јавна установа из става 1. овог члана мора да испу-
њава сљедеће услове: 

1) да има одговарајући простор за оспособљавање, ор-
ганизацију и спровођење испита,

2) да има одговарајућу техничку опрему и наставна 
средства и помагала,

3) да има у радном односу на неодређено вријеме с 
пуним радним временом стручан кадар: најмање десет 
запослених који имају завршен најмање први циклус сту-
дијског програма у четворогодишњем трајању, са најмање 
остварених 240 ECTS бодова и стручно звање у одређеној 
области или еквивалент, од чега најмање пет запослених 
саобраћајног друмског смјера, а остале машинског, економ-
ског, информатичког или правног смјера. 

(3) Јавна установа која је стекла овлашћење за спро-
вођење послова из става 1. овог члана дужна је испуњавати 
услове за стицање одобрења током трајања одобрења.

Члан 12.
(1) За стицање потврде о стручној оспособљености 

шефа превоза кандидат мора имати образовање саобраћај-
не струке, минимално завршену четворогодишњу средњу 
школу одговарајућег смјера, уколико овим правилником 
није другачије одређено, као и знања прописана у Прилогу 
9. овог правилника, који чини његов саставни дио. 

(2) Знања се доказују обавезним усменим и писменим 
испитом из стручних подручја који спроводи овлашћена 
јавна установа. 

(3) Организација испита из става 2. овог члана спрово-
ди се на начин описан у Прилогу 10. овог правилника, који 
чини његов саставни дио. 

(4) Обавеза полагања испита из става 2. овог члана не 
односи се на шефа превоза који је именован код правног 
лица или предузетника регистрованог за обављање дјелат-
ности друмског превоза, а која не располажу с више од пет 
моторних возила. 

(5) Потврда о стручној оспособљености шефа пре-
воза мора имати минимално два од сљедећих заштитних 
обиљежја: холограм, посебна влакна у папиру која постају 
видљива под УВ свјетлом, бар један ред микро штампе 
(штампа видљива једино под повећалом и коју фото-копир 
апарат не може репродуковати), опипљиве знакове, симболе 

или узорке, двоструко нумерисање: серијски број потврде о 
стручној оспособљености шефа превоза, као и евиденцио-
ни број потврде о стручној оспособљености шефа превоз, 
заштитну подлогу са танким гиљош узорцима и штампом 
са дугиним ефектом (ирис-штампа).

(6) Потврда о стручној оспособљености шефа превоза 
је смеђе боје (беж) Пантоне, формат А4, целулозни папир, 
100 g/m2 и више.

(7) Образац потврде о стручној оспособљености шефа 
превоза налази се у Прилогу 11. овог правилника, који чини 
његов саставни дио.

Члан 13.
(1) Обавезе полагања испита стручне оспособљености 

за шефа превоза ослобођено је лице које има завршен: 
1) најмање први циклус студијског програма у четворо-

годишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодо-
ва, смјер друмски саобраћај или еквивалент,

2) први циклус студијског програма у четворого-
дишњем трајању, са најмање остварених 240 ECTS бодова, 
смјер друмски саобраћај, или саобраћајног, машинског, еко-
номског или правног смјера, или еквивалент,

3) први циклус студијског програма, у трогодишњем 
трајању, са најмање остварених 180 ECTS бодова, смјер 
друмски саобраћај, или еквивалент, уз предочавање дока-
за да је у посљедње три године континуирано учествовало 
у међународном друмском превозу, а то доказује одгова-
рајућим документима,

4) први циклус студијског програма, у трогодишњем 
трајању, са најмање остварених 180 ECTS бодова, смјер 
друмски саобраћај, или саобраћајног, машинског, економ-
ског или правног смјера, или еквивалент,

5) четворогодишњу средњу школу, смјер друмски сао-
браћај, уз предочавање доказа да је у посљедњих пет го-
дина континуирано учествовало у међународном друмском 
превозу, а то доказује одговарајућим документима, 

6) четворогодишњу средњу школу, смјер друмски сао-
браћај, уз предочавање доказа да је у посљедњих пет година 
континуирано учествовало у превозу лица и ствари у друм-
ском саобраћају, а то доказује одговарајућим документима, 

7) трогодишњу средњу школу, смјер друмски саобраћај, 
уз предочавање доказа да је у посљедњих седам година кон-
тинуирано учествовало у међународном друмском превозу, 
а то доказује одговарајућим документима,

8) трогодишњу средњу школу, смјер друмски саобраћај, 
уз предочавање доказа да је у посљедњих седам година кон-
тинуирано учествовало у превозу лица и ствари у друмском 
саобраћају, а то доказује одговарајућим документима,

9) посједује доказе да је у посљедњих десет година 
(прије 4. децембра 2009. године) континуирано управљало 
саобраћајним активностима предузећа за теретни или пут-
нички саобраћај.

(2) Лице које посједује потврду о стручној оспособље-
ности за шефа превоза издату у некој од држава Европске 
уније полаже писмени испит из релевантног законодавства 
у Републици Српској.

(3) Лице које има завршено високо образовање осло-
бођено је полагања дијела испита из предмета које је током 
свог образовања положило.

Члан 14.
(1) Висину накнаде за оспособљавање, полагање испи-

та и издавање потврде о оспособљености шефа превоза 
рјешењем утврђује министар саобраћаја и веза (у даљем 
тексту: министар). 

(2) Висина накнаде за издавање лиценце превозника и 
извода из лиценце које издаје Министарство прописана је 
Законом о административним таксама. 

Члан 15.
(1) Регистар превозника (у даљем тексту: Регистар) 

води Министарство у електронском облику, у бази података 
Министарства, под називом “Регистар превозника”.
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(2) У Регистар се уписују подаци о правним лицима и 
предузетницима којима је Министарство издало лиценцу 
превозника.

(3) Подаци из Регистра су јавни и доступни свим физич-
ким и правним лицима на интернет страници Министар-
ства, осим оних који произлазе из прописа о заштити лич-
них података, тајности података и пословној тајни.

Члан 16
У Регистар се уписују сљедећи подаци:
1) датум уписа,
2) назив издаваоца лиценце превозника и извода из ли-

ценце,
3) назив, сједиште, адреса, облик организовања прево-

зника и порески број обвезника (ЈИБ и ПИБ),
4) врста превоза за који је издата лиценца превозника,
5) број и датум издавања лиценце превозника и почетак 

важења лиценце,
6) датум истека лиценце превозника,
7) статус лиценце превозника (важећа / престала да 

важи),
8) разлог престанка важења лиценце,
9) датум престанка важења лиценце превозника,
10) подаци о возилу за које је издат извод из лиценце 

(датум издавања извода, регистрација возила, носивост, го-
дина производње, врста возила, марка возила, број шасије 
– “vin” ознака, тип мотора са податком који се односи на 
емисију буке Евро/Еко, датум престанка важења извода),

11) подаци о правном заступнику превозника (име и 
презиме, ЈМБ, датум и мјесто рођења),

12) подаци о лицу одговорном за превоз (име и пре-
зиме, ЈМБ, датум и мјесто рођења, број и датум издавања 
дипломе о стеченој стручној спреми или потврда о струч-
ној оспособљености, држава издавања потврде о стручној 
оспособљености),

13) врста и број кривичног дјела / кривичних дјела (на-
воде се члан Кривичног законика и подаци о дјелу) због 
којих је превознику и одговорном лицу за превоз изречена 
правоснажна пресуда, те врста изречене кривичне санкције, 

14) подаци о прекршајима (наводе се подаци о дјелу, 
члан Закона о прекршајима), и то: категорија, врста и број 
почињених прекршаја, датум извршења прекршаја, датум 
провјере при којој је прекршај утврђен, држава чланица 
Европске уније у којој је прекршај утврђен, и

15) подаци о лицу одговорном за превоз које је због 
губитка доброг угледа постало неприкладно за обављање 
тих послова (име и презиме, датум и мјесто рођења, број 
и датум издавања потврде о стручној оспособљености, др-
жава у којој је издата потврда о стручној оспособљености, 
разлог и датум када је лице изгубило добар углед). 

Члан 17.
(1) Упис података из члана 16. овог правилника у Реги-

стар службено лице Министарства врши, по правилу, непо-

средно након издавања лиценце превозника, а најкасније у 
року од осам дана од дана издавања лиценце превозника.

(2) Брисање превозника из Регистра врши се на основу 
рјешења Министарства по престанку важења лиценце пре-
возника.

(3) Превозник је дужан пријавити Министарству сва-
ку промјену података који се воде у Регистру, најкасније 
у року од три дана од дана настанка промјене, ради уписа 
промјене у Регистар.

Члан 18.
(1) Министарство је дужно предузети мјере ради обе-

збјеђења, заштите и чувања података из Регистра.
(2) Министар именује координатора Регистра, који је 

задужен за правилно и законито функционисање Регистра.
(3) Координатор из става 2. овог члана дужан је обе-

збиједити да се подаци из Регистра не могу неовлашћено 
брисати или мијењати.

Члан 19.
(1) У Регистар се уносе само подаци добијени од лица 

која су за то овлашћена и пријављена координатору Реги-
стра. 

(2) Подаци који се уносе у Регистар морају бити ауто-
матски означени са временом и датумом уноса у Регистар.

Члан 20.
Службеном лицу које уноси податке у Регистар ауто-

матски се:
1) потврђује пријем унесених података и 
2) провјеравају формалне исправности прописаних 

података који се уносе у Регистар, а у случају њихове не-
правилности – одбија се унос и обавјештава службено лице 
које податке уноси о разлогу одбијања.

Члан 21.
Лиценце превозника које посједују правна лица и пре-

дузетници, односно носиоци пољопривредног газдинства 
којима није истекао рок до дана ступања на снагу овог пра-
вилника важе до истека рока на који су издате.

Члан 22.
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе 

Правилник о издавању лиценци превозника и легитимације 
за возача моторног возила (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 77/13, 101/13, 26/14 и 87/15), осим чл. 6, 7, 8, 9. 
и 19. Правилника, и Правилник о издавању лиценце за во-
зило и испуњавању техничко-експлоатационих и еколошких 
услова за возило којим се врши превоз (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 77/13, 101/13, 26/14 и 87/15).

Члан 23.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-1364/17
24. јула 2017. године  Министар,
Бањалука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ 1.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БиХ
МИНИСТАРСТВО 

САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЛИЦЕНЦА бр.
за јавни линијски превоз лица

Власник ове лиценце(1) _________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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овлашћен је вршити превоз лица као јавни линијски превоз лица и јавни ванлинијски превоз лица, у складу са Законом о превозу у друм-
ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17), Правилником о издавању лиценци превозника 
(“Службени гласник Републике Српске”, број _/17) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1073/2009 Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. 
године о заједничким правилима за приступ међународном тржишту услуга превоза обичним и туристичким аутобусима, те поштујући 
опште одредбе ове лиценце.

Посебне напомене: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Ова лиценца вриједи од _______године до ___________године
Издато у Бањалуци__________________, дана ___________године

____________________________________(2)
Серијски број

1 Наводи се пуно име или назив и адреса превозника.
2 Мјесто за потпис и печат надлежног органа за издавање лиценце превозника.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Ова лиценца издата је на основу одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, број 47/17) и Правилника о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике Српске”, број _/17). 
2. Ову лиценцу издало је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске превознику који има сједиште или пребивалиште у Ре-

публици Српској и који:
(1) је овлашћен за вршење јавног линијског превоза лица и јавног ванлинијског превоза лица у Босни и Херцеговини,
(2) испуњава услове утврђене у складу са прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини о приступу дјелатности превоза 

лица у унутрашњем и међународном друмском превозу,
(3) испуњава законске захтјеве који се односе на услове за возаче и возила.
3. Овом лиценцом дозвољава се превознику вршење превоза лица као јавни линијски превоз лица и јавни ванлинијски превоз лица 

на подручју Републике Српске, Босне и Херцеговине и у међународном превозу лица, као и за празне вожње у вези са таквим превозом.
4. Лиценца превозника издаје се на име имаоца и није преносива.
5. Надлежни орган који је издао лиценцу превозника може одузети лиценцу, нарочито ако:
- превозник престане да испуњава све услове за добијање лиценце,
- превозник достави нетачне и/или фалсификоване податке потребнe за издавање или продужење рока важности лиценце превозника.
6. Издата лиценца превозника  похрањује се код превозника. Извод из лиценце мора се налазити у возилу којим се врши превоз.
7. Извод из лиценце мора се дати на увид на захтјев овлашћеног инспектора. 
8. Ималац лиценце дужан је на територији друге државе, у међународном друмском превозу лица, поштовати законе и друге прописе 

који вриједе у тој држави, нарочито прописе који се односе на транспорт и саобраћај.

GENERAL PROVISIONS
1. This licence is issued under the provisions of the Law on Road Transport of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of 

Srpska”, No 47/17) and the Rulebook on issuing the carrier licenses (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No _/17).
2. This license is issued by the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Srpska to the carrier which has its registered offi ce 

or residence in the Republic of Srpska and who:
(1) is authorised to undertake carriage by means of regular services, including special regular services, or occasional services in Bosnia and Herzegovina;
(2) satisfi es the conditions laid down in accordance with regulations in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina on admission to the 

occupation of road passenger transport operator in national and international transport operations;
(3) meets legal requirements regarding the conditions for drivers and vehicles.
1. This licence permits the holder to engage in carriage of passengers by road like regular services, including special regular services, or 

occasional services within the territory of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and in international carriage of passengers, as well as 
empty journeys in connection with such carriage. 

2. The carrier licence is personal to the holder and is non-transferable. 
3. The competent authority which issued the carrier licence can may withdraw, especially if:
- The carrier ceases to meet all the conditions for the licence;
- The carrier provides incorrect and/or forged data needed for the issue or renewal of the carrier licence.
1. The orginal of the carrier licence must be kept by the carrier undertaking. A certifi ed true copy of the licence must be carried on the vehicle 

carrying out an transport operation.
2. A certifi ed true copy of the licence must be presented at the request of authorised inspecting offi cer
3. The holder must comply, within the territory of other State, in international carriage of goods, with the laws, and other regulations in force 

in that State, in particular with regard to transport and traffi c.
ПРИЛОГ 2.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БиХ
МИНИСТАРСТВО 

САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЛИЦЕНЦА бр.
за јавни ванлинијски превоз лица

Власник ове лиценце (1) ________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
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овлашћен је вршити превоз лица као јавни ванлинијски превоз лица, у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17), Правилником о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике 
Српске”, број _/17) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1073/2009 Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. године о заједничким правилима за 
приступ међународном тржишту услуга превоза обичним и туристичким аутобусима, те поштујући опште одредбе ове лиценце.

Посебне напомене: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Ова лиценца вриједи од _______године до ___________године
Издато у Бањалуци__________________, дана ___________године

____________________________________(2)
Серијски број

1 Наводи се пуно име или назив и адреса превозника.
2 Мјесто за потпис и печат надлежног органа за издавање лиценце превозника.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Ова лиценца издата је на основу одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, број 47/17) и Правилника о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике Српске”, број _/17). 
2. Ову лиценцу издало је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске превознику који има сједиште или пребивалиште у Ре-

публици Српској и који:
(1) је овлашћен за вршење јавног ванлинијског превоза лица у Босни и Херцеговини,
(2) испуњава услове утврђене у складу са прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини о приступу дјелатности превоза 

лица у унутрашњем и међународном друмском превозу,
(3) испуњава законске захтјеве који се односе на услове за возаче и возила.
3. Овом лиценцом дозвољава се превознику вршење превоза лица као јавни ванлинијски превоз лица на подручју Републике Српске, 

Босне и Херцеговине и у међународном превозу лица, као и за празне вожње у вези са таквим превозом.
4. Лиценца превозника издаје се на име имаоца и није преносива.
5. Надлежни орган који је издао лиценцу превозника може одузети лиценцу, нарочито ако:
- превозник престане да испуњава све услове за добијање лиценце,
- превозник достави нетачне и/или фалсификоване податке потребнe за издавање или продужење рока важности лиценце превозника.
6. Издата лиценца превозника  похрањује се код превозника. Извод из лиценце мора се налазити у возилу којим се врши превоз.
7. Извод из лиценце мора се дати на увид на захтјев овлашћеног инспектора. 
8. Ималац лиценце дужан је, на територији друге државе, у међународном друмском превозу лица, поштовати законе и друге прописе 

који вриједе у тој држави, нарочито прописе који се односе на транспорт и саобраћај.

GENERAL PROVISIONS
1. This licence is issued under the provisions of the Law on Road Transport of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of 

Srpska”, No 47/17) and the Rulebook on issuing the carrier licenses (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No _/17).
2. This license is issued by the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Srpska to the carrier which has its registered offi ce 

or residence in the Republic of Srpska and who:
(1) is authorised to undertake carriage by means of special regular services, or occasional services in Bosnia and Herzegovina;
(2) satisfi es the conditions laid down in accordance with regulations in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina on admission to the 

occupation of road passenger transport operator in national and international transport operations;
(3) meets legal requirements regarding the conditions for drivers and vehicles.
1. This licence permits the holder to engage in carriage of passengers by road like special regular services, or occasional services within the 

territory of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and in international carriage of passengers, as well as empty journeys in connection 
with such carriage. 

2. The carrier licence is personal to the holder and is non-transferable. 
3. The competent authority which issued the carrier licence can may withdraw, especially if:
- The carrier ceases to meet all the conditions for the licence;
- The carrier provides incorrect and/or forged data needed for the issue or renewal of the carrier licence.
1. The orginal of the carrier licence must be kept by the carrier undertaking. A certifi ed true copy of the licence must be carried on the vehicle 

carrying out an transport operation.
2. A certifi ed true copy of the licence must be presented at the request of authorised inspecting offi cer.
3. The holder must comply, within the territory of other State, in international carriage of goods, with the laws, and other regulations in force 

in that State, in particular with regard to transport and traffi c.
ПРИЛОГ 3.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БиХ
МИНИСТАРСТВО 

САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЛИЦЕНЦА бр.
за друмски превоз ствари

Ова лиценца даје право (1) _______________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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вршити друмски превоз ствари као јавни превоз ствари и превоз ствари за властите потребе, у складу са Законом о превозу у друмском 
саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17), Правилником о издавању лиценци превозника (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број _/17) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1072/2009 Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. године о 
заједничким правима за приступ тржишту међународног друмског превоза терета, те поштујући опште одредбе ове лиценце.

Посебне напомене: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
Ова лиценца вриједи од _______године до ___________године
Издато у Бањалуци__________________, дана ___________године

____________________________________(2)
Серијски број

1 Наводи се пуно име или назив и адреса превозника.
2 Мјесто за потпис и печат надлежног органа за издавање лиценце превозника.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Ова лиценца издата је на основу одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 47/17) и Правилника о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике Српске”, број _/17). 
Она превознику даје право вршења друмског превоза ствари као јавни превоз ствари и превоз ствари за властите потребе на подручју 

Републике Српске, Босне и Херцеговине и у међународном друмском превозу ствари, као и за празне вожње у вези са таквим превозом.
Лиценца превозника издаје се на име имаоца и није преносива.
Надлежни орган који је издао лиценцу превозника може одузети лиценцу, нарочито ако:
- превозник престане да испуњава све услове за добијање лиценце,
- превозник достави нетачне и/или фалсификоване податке потребнe за издавање или продужење рока важности лиценце превозника.
Издата лиценца превозника похрањује се код превозника.
Извод из лиценце мора се налазити у возилу. У случају скупа возила, извод из лиценце мора се налазити у моторном возилу. Извод из 

лиценце вриједи за скуп возила и у случају да приколица или полуприколица није регистрована на име имаоца лиценце.
Извод из лиценце мора се дати на увид на захтјев овлашћеног инспектора. 
На територији друге државе, у међународном друмском превозу ствари, ималац лиценце дужан је поштовати законе и друге прописе 

који вриједе у тој држави, нарочито прописе који се односе на транспорт и саобраћај.

GENERAL PROVISIONS
This licence is issued under the provisions of the Law on Road Transport of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of 

Srpska”, No 47/17) and the Rulebook on issuing the carrier licenses (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No _/17).
It entitles the holder to engage in carriage of goods by road like Public transport of goods and transport services for non-commercial purposes 

within the territory of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and in international carriage of goods, as well as unladen journeys in 
connection with such carriage. 

The carrier licence is personal to the holder and is non-transferable. 
The competent authority which issued the carrier licence can may withdraw, especially if:
- The carrier ceases to meet all the conditions for the licence;
- The carrier provides incorrect and/or forged data needed for the issue or renewal of the carrier licence.
The orginal of the carrier licence must be kept by the carrier undertaking. 
A certifi ed true copy of the licence must be kept in the vehicle. In case of coupled combination of vehicles it must accompany the motor vehicle. 

It covers the coupled combination of vehicles even if the trailer or semi-trailer is not registered on the name of the licence holder.
A certifi ed true copy of the licence must be presented at the request of authorised inspecting offi cer.
Within the territory of other State, in international carriage of goods, the holder must comply with the laws, and other regulations in force in 

that State, in particular with regard to transport and traffi c. 
ПРИЛОГ 4.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БиХ
МИНИСТАРСТВО 

САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗВОД ИЗ ЛИЦЕНЦE бр. 
за јавни линијски превоз лица

Власник ове лиценце (1) ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________

овлашћен је вршити превоз лица као јавни линијски превоз лица и јавни ванлинијски превоз лица, у складу са Законом о превозу у друм-
ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17), Правилником о издавању лиценци превозника 
(“Службени гласник Републике Српске”, број _/17) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1073/2009 Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. 
године о заједничким правилима за приступ међународном тржишту услуга превоза обичним и туристичким аутобусима, те поштујући 
опште одредбе ове лиценце.

Посебне напомене: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________

Ова лиценца вриједи од _______године до ___________године
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Издато у Бањалуци__________________, дана ___________године

____________________________________(2)
Серијски број

1 Наводи се пуно име или назив и адреса превозника.
2 Мјесто за потпис и печат надлежног органа за издавање лиценце превозника.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Ова лиценца издата је на основу одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, број 47/17) и Правилника о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике Српске”, број _/17). 
2. Ову лиценцу издало је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске превознику који има сједиште или пребивалиште у Ре-

публици Српској и који:
(1) је овлашћен за вршење јавног линијског превоза лица и јавног ванлинијског превоза лица у Босни и Херцеговини,
(2) испуњава услове утврђене у складу са прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини о приступу дјелатности превоза 

лица у унутрашњем и међународном друмском превозу,
(3) испуњава законске захтјеве који се односе на услове за возаче и возила.
3. Овом лиценцом дозвољава се превознику вршење превоза лица као јавни линијски превоз лица и јавни ванлинијски превоз лица 

на подручју Републике Српске, Босне и Херцеговине и у међународном превозу лица, као и за празне вожње у вези са таквим превозом.
4. Лиценца превозника издаје се на име имаоца и није преносива.
5. Надлежни орган који је издао лиценцу превозника може одузети лиценцу, нарочито ако:
- превозник престане да испуњава све услове за добијање лиценце,
- превозник достави нетачне и/или фалсификоване податке потребнe за издавање или продужење рока важности лиценце превозника.
6. Издата лиценца превозника похрањује се код превозника. Извод из лиценце мора се налазити у возилу којим се врши превоз.
7. Извод из лиценце мора се дати на увид на захтјев овлашћеног инспектора. 
8. Ималац лиценце дужан је, на територији друге државе, у међународном друмском превозу лица, поштовати законе и друге прописе 

који вриједе у тој држави, нарочито прописе који се односе на транспорт и саобраћај.

GENERAL PROVISIONS
1. This licence is issued under the provisions of the Law on Road Transport of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of 

Srpska”, No 47/17) and the Rulebook on issuing the carrier licenses (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No _/17).
2. This license is issued by the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Srpska to the carrier which has its registered offi ce 

or residence in the Republic of Srpska and who:
(1) is authorised to undertake carriage by means of regular services, including special regular services, or occasional services in Bosnia and 

Herzegovina;
(2) satisfi es the conditions laid down in accordance with regulations in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina on admission to the 

occupation of road passenger transport operator in national and international transport operations;
(3) meets legal requirements regarding the conditions for drivers and vehicles.
1. This licence permits the holder to engage in carriage of passengers by road like regular services, including special regular services, or 

occasional services within the territory of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and in international carriage of passengers, as well as 
empty journeys in connection with such carriage. 

2. The carrier licence is personal to the holder and is non-transferable. 
3. The competent authority which issued the carrier licence can may withdraw, especially if:
- The carrier ceases to meet all the conditions for the licence;
- The carrier provides incorrect and/or forged data needed for the issue or renewal of the carrier licence.
1. The orginal of the carrier licence must be kept by the carrier undertaking. A certifi ed true copy of the licence must be carried on the vehicle 

carrying out an transport operation.
2. A certifi ed true copy of the licence must be presented at the request of authorised inspecting offi cer.
3. The holder must comply, within the territory of other State, in international carriage of goods, with the laws, and other regulations in force 

in that State, in particular with regard to transport and traffi c.
ПРИЛОГ 5.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БиХ
МИНИСТАРСТВО 

САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗВОД ИЗ ЛИЦЕНЦЕ бр. 
за јавни ванлинијски превоз лица

Власник ове лиценце (1) ________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
овлашћен је вршити превоз лица као јавни ванлинијски превоз лица, у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17), Правилником о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике 
Српске”, број _/17) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1073/2009 Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. године о заједничким правилима за 
приступ међународном тржишту услуга превоза обичним и туристичким аутобусима, те поштујући опште одредбе ове лиценце.

Посебне напомене: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Ова лиценца вриједи од _______године до ___________године
Издато у Бањалуци__________________, дана ___________године

____________________________________(2)
Серијски број

1 Наводи се пуно име или назив и адреса превозника.
2 Мјесто за потпис и печат надлежног органа за издавање лиценце превозника.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
1. Ова лиценца издата је на основу одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републи-

ке Српске”, број 47/17) и Правилника о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике Српске”, број _/17). 
2. Ову лиценцу издало је Министарство саобраћаја и веза Републике Српске превознику који има сједиште или пребивалиште у Ре-

публици Српској и који:
(1) је овлашћен за вршење јавног ванлинијског превоза лица у Босни и Херцеговини,
(2) испуњава услове утврђене у складу са прописима у Републици Српској, Босни и Херцеговини о приступу дјелатности превоза 

лица у унутрашњем и међународном друмском превозу,
(3) испуњава законске захтјеве који се односе на услове за возаче и возила.
3. Овом лиценцом дозвољава се превознику вршење превоза лица као јавни ванлинијски превоз лица на подручју Републике Српске, 

Босне и Херцеговине и у међународном превозу лица, као и за празне вожње у вези са таквим превозом.
4. Лиценца превозника издаје се на име имаоца и није преносива.
5. Надлежни орган који је издао лиценцу превозника може одузети лиценцу, нарочито ако:
- превозник престане да испуњава све услове за добијање лиценце,
- превозник достави нетачне и/или фалсификоване податке потребнe за издавање или продужење рока важности лиценце превозника.
6. Издата лиценца превозника похрањује се код превозника. Извод из лиценце мора се налазити у возилу којим се врши превоз.
7. Извод из лиценце мора се дати на увид на захтјев овлашћеног инспектора. 
8. Ималац лиценце дужан је, на територији друге државе, у међународном друмском превозу лица, поштовати законе и друге прописе 

који вриједе у тој држави, нарочито прописе који се односе на транспорт и саобраћај.

GENERAL PROVISIONS
1. This licence is issued under the provisions of the Law on Road Transport of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of 

Srpska”, No 47/17) and the Rulebook on issuing the carrier licenses (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No _/17).
2. This license is issued by the Ministry of Transport and Communications of the Republic of Srpska to the carrier which has its registered offi ce 

or residence in the Republic of Srpska and who:
(1) is authorised to undertake carriage by means of special regular services, or occasional services in Bosnia and Herzegovina;
(2) satisfi es the conditions laid down in accordance with regulations in Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina on admission to the 

occupation of road passenger transport operator in national and international transport operations;
(3) meets legal requirements regarding the conditions for drivers and vehicles.
1. This licence permits the holder to engage in carriage of passengers by road like special regular services, or occasional services within the 

territory of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and in international carriage of passengers, as well as empty journeys in connection 
with such carriage. 

2. The carrier licence is personal to the holder and is non-transferable. 
3. The competent authority which issued the carrier licence can may withdraw, especially if:
- The carrier ceases to meet all the conditions for the licence;
- The carrier provides incorrect and/or forged data needed for the issue or renewal of the carrier licence.
1. The orginal of the carrier licence must be kept by the carrier undertaking. A certifi ed true copy of the licence must be carried on the vehicle 

carrying out an transport operation.
2. A certifi ed true copy of the licence must be presented at the request of authorised inspecting offi cer.
3. The holder must comply, within the territory of other State, in international carriage of goods, with the laws, and other regulations in force 

in that State, in particular with regard to transport and traffi c.
ПРИЛОГ 6.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БиХ
МИНИСТАРСТВО 

САОБРАЋАЈА И ВЕЗА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗВОД ИЗ ЛИЦЕНЦЕ бр. 
за друмски превоз ствари

Ова лиценца даје право (1) _______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
вршити друмски превоз ствари као јавни превоз ствари и превоз ствари за властите потребе, у складу са Законом о превозу у друмском 
саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17), Правилником о издавању лиценци превозника (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, број _/17) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1072/2009 Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. године о 
заједничким правима за приступ тржишту међународног друмског превоза терета, те поштујући опште одредбе ове лиценце.

Посебне напомене: ____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
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Ова лиценца вриједи од _______године до ___________године
Издато у Бањалуци__________________, дана ___________године

____________________________________(2)
Серијски број 

1 Наводи се пуно име или назив и адреса превозника.
2 Мјесто за потпис и печат надлежног органа за издавање лиценце превозника.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Ова лиценца издата је на основу одредаба Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Републике 

Српске”, број 47/17) и Правилника о издавању лиценци превозника (“Службени гласник Републике Српске”, број _/17). 
Она превознику даје право вршења друмског превоза ствари као јавни превоз ствари и превоз ствари за властите потребе на по-

дручју Републике Српске, Босне и Херцеговине и у међународном друмском превозу ствари, као и за празне вожње у вези са таквим 
превозом.

Лиценца превозника  издаје се на име имаоца и није преносива.
Надлежни орган који је издао лиценцу превозника може одузети лиценцу, нарочито ако:
- превозник престане да испуњава све услове за добијање лиценце,
- превозник достави нетачне и/или фалсификоване податке потребнe за издавање или продужење рока важности лиценце превозника.
Издата лиценца превозника похрањује се код превозника.
Извод из лиценце мора се налазити у возилу. У случају скупа возила, извод из лиценце мора се налазити у моторном возилу. Извод из 

лиценце вриједи за скуп возила и у случају да приколица или полуприколица није регистрована на име имаоца лиценце.
Извод из лиценце мора се дати на увид на захтјев овлашћеног инспектора. 
На територији друге државе, у међународном друмском превозу ствари, ималац лиценце дужан је поштовати законе и друге прописе 

који вриједе у тој држави, нарочито прописе који се односе на транспорт и саобраћај.

GENERAL PROVISIONS
This licence is issued under the provisions of the Law on Road Transport of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of 

Srpska”, No 47/17) and the Rulebook on issuing the carrier licenses (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No _/17).
It entitles the holder to engage in carriage of goods by road like Public transport of goods and transport services for non-commercial purposes 

within the territory of the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, and in international carriage of goods, as well as unladen journeys in 
connection with such carriage. 

The carrier licence is personal to the holder and is non-transferable. 
The competent authority which issued the carrier licence can may withdraw, especially if:
- The carrier ceases to meet all the conditions for the licence;
- The carrier provides incorrect and/or forged data needed for the issue or renewal of the carrier licence.
The orginal of the carrier licence must be kept by the carrier undertaking. 
A certifi ed true copy of the licence must be kept in the vehicle. In case of coupled combination of vehicles it must accompany the motor vehicle. 

It covers the coupled combination of vehicles even if the trailer or semi-trailer is not registered on the name of the licence holder.
A certifi ed true copy of the licence must be presented at the request of authorised inspecting offi cer.
Within the territory of other State, in international carriage of goods, the holder must comply with the laws, and other regulations in force in 

that State, in particular with regard to transport and traffi c.

ПРИЛОГ 7.

НАЗИВ ПРЕВОЗНИКА:

МЈЕСТО И ДАТУМ:

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 
БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ПРЕВОЗНИКА

НАЗИВ ПРЕВОЗНИКА СА ПОДАЦИМА (адреса, сједиште, број телефона, ЈИБ)

ВРСТА ПРЕВОЗА ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ ЛИЦЕНЦА 

◦ ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ЛИЦА

◦ ЈАВНИ ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ЛИЦА

◦ ПРЕВОЗ СТВАРИ
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ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА  КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ

Ред. бр. Регистарска ознака Број шасије Врста возила (М/П)

 ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ

 ____________________

ПРИЛОГ 8.
НАЗИВ ПРЕВОЗНИКА:

МЈЕСТО И ДАТУМ:

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 
БАЊА ЛУКА

ПРЕДМЕТ: ЗАХТЈЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ ЛИЦЕНЦЕ 

НАЗИВ ПРЕВОЗНИКА СА ПОДАЦИМА (адреса, сједиште, број телефона, ЈИБ)

ВРСТА ПРЕВОЗА ЗА КОЈИ СЕ ТРАЖИ ЛИЦЕНЦА 

◦ ЈАВНИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ЛИЦА

◦ ЈАВНИ ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ЛИЦА

◦ ПРЕВОЗ СТВАРИ

ПОДАЦИ О ВОЗИЛИМА  КОЈИМА РАСПОЛАЖЕ

Ред. бр. Регистарска ознака Број шасије Врста возила (М/П)

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ
 ___________________

ПРИЛОГ 9.
I - ПОПИС СТРУЧНИХ ОБЛАСТИ 
Знања која провјерава јавна установа, овлашћена рјешењем министра саобраћаја и веза за оспособљавање и организацију испита, 

приликом утврђивања стручне оспособљености морају обухватати стручне области за друмски превоз наведене у овом прилогу. 
Кандидати за шефа превоза морају из наведених стручних области стећи ниво знања и практичних способности који је потребан за 

управљање превозом код превозника.
А. САОБРАЋАЈНО ПРАВО
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. познавати главне врсте уговора који се користе у превозу у друмском саобраћају, те права и обавезе који из њих произлазе,
2. бити способан закључити правно важећи уговор о превозу, нарочито о условима превоза.
У вези с превозом ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
3. бити способан проучити захтјев за накнаду штете проузроковане терету током превоза или због кашњења приликом доставе терета 

и бити способан разумјети како такав захтјев утиче на његову уговорну одговорност,
4. познавати правила и обавезе из Конвенције ЦМР о уговору за превоз ствари у међународном друмском саобраћају.
У вези с превозом лица у друмском саобраћају кандидат мора:
5. бити способан проучити захтјев за накнаду штете проузроковане озљедом путника или штете на њиховом пртљагу узроковане 

незгодом током превоза или за накнаду штете проузроковане кашњењем, те бити способан разумјети како такав захтјев утиче на његову 
уговорну одговорност.

Б. ТРГОВАЧКО ПРАВО
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. познавати услове и формалности утврђене за пословање, опште обавезе превозника (регистрација, вођење пословних књига итд.) 

и бити упознат с посљедицама стечаја,
2. имати одговарајуће знање о разним облицима трговачких друштава и правилима која уређују њихову организацију и дјеловање.
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В. СОЦИЈАЛНО ПРАВО
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. познавати улогу и функцију различитих социјалних институција које су укључене у подручје превоза у друмском саобраћају (син-

дикати, савјет радника, синдикални представници, инспектори рада итд.),
2. познавати обавезе послодавца из подручја социјалне заштите,
3. познавати правила која уређују уговоре о раду за различите категорије радника запослених код превозника (облик уговора, обавезе 

уговорних страна, услови рада и радно вријеме, плаћени одмор, плата, повреда уговора итд.),
4. познавати важећа правила о времену вожње, одмора и радног времена, посебно Закона о радном времену мобилних радника и 

уређајима за мјерење у превозу у друмском саобраћају, те подзаконских аката проистеклих из овог закона.
Г. ПОРЕСКО ПРАВО
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора познавати прописе који уређују:
1. порез на додатну вриједност (ПДВ) на услуге превоза,
2. порез на моторна возила,
3. путарине и друге накнаде за коришћење инфраструктуре,
4. порез на доходак.
Д. ПОСЛОВНО И ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ ПРЕДУЗЕЋЕМ
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. познавати законске одредбе и поступке који се односе на коришћење мјеница, кредитних картица и других средстава или начина 

плаћања,
2. познавати различите облике зајма (банковни зајам, документарни акредитив, гаранцијски депозити, хипотеке, закуп, најам, откуп 

потраживања итд.), те оптерећења и обавезе које из њих произлазе,
3. знати шта је биланс стања, како се израђује и како се тумачи,
4. бити способан читати и тумачити рачун добити и губитка,
5. бити способан оцијенити финансијско стање предузећа и његову профитабилност, посебно на основу финансијских показатеља,
6. бити способан израдити буџет,
7. познавати трошковне елементе свог предузећа (фиксне и варијабилне трошкове, обртни капитал, амортизација итд.) и знати изра-

чунати трошкове по возилу, по километру, по вожњи и по тони,
8. бити способан израдити органиграм свих запослених у предузећу, саставити радне планове итд.,
9. познавати начела маркетинга, продајне промоције услуга превоза, израде датотека клијената, оглашавања и односа с јавношћу итд.,
10. познавати различите врсте осигурања својствених за друмски саобраћај (осигурање од одговорности, осигурање од посљедица 

несрећног случаја, животно осигурање, неживотно осигурање и осигурање ствари и пртљага), те гаранције и обавезе које произлазе из 
тих осигурања,

11. знати користити телематске апликације у друмском саобраћају.
У вези с превозом ствари у друмском саобраћају кандидат мора: 
12. бити способан примјењивати правила која уређују фактурисање услуга превоза ствари и познавати значење и импликације међу-

народних трговинских израза у примјени инкотермса (енгл. Incoterms – једнообразна међународна правила у трговачким пословима),
13. познавати различите категорије помоћних извођача превозних услуга, њихову улогу, функције и, према потреби, њихов статус,
14. бити способан примјењивати правила која уређују путарине и цијене у јавном и приватном превозу лица,
15. бити способан примјењивати правила која уређују фактурисање услуга превоза лица.
Ђ. ПРИСТУП ТРЖИШТУ
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора познавати:
1. професионална правила која уређују дјелатност превоза у друмском саобраћају за посебан превоз, најам привредних возила и 

закључивање подизвођачких уговора, а посебно правила која уређују службену организацију дјелатности, издавање лиценце за обављање 
дјелатности, надзор и казне,

2. правила о оснивању предузећа за превоз у друмском саобраћају,
3. различите документе који су потребни за пружање услуга превоза у друмском саобраћају, те бити способан увести контролне по-

ступке у сврху осигурања да се одобрени документи о сваком обављеном превозу, посебно документи који се односе на возило, возача, 
терет и пртљаг, налазе и у возилу и у предузећу.

У вези с превозом лица у друмском саобраћају кандидат мора познавати:
4. правила о организацији тржишта превоза лица у друмском саобраћају,
5. правила за увођење услуга превоза лица у друмском саобраћају, те начин израде превозних планова.
Е. ТЕХНИЧКИ СТАНДАРДИ И АСПЕКТИ ПОСЛОВАЊА
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
1. познавати правила о допуштеним тежинама и димензијама возила, као и поступке у случају ванредних превоза који представљају 

изузетак од тих правила,
2. бити способан изабрати возила и њихове саставне дијелове (шасија, мотор, преносни механизам, кочиони систем итд.) у складу са 

потребама предузећа,
3. познавати формалности у погледу хомологације типа, регистрације и техничког прегледа тих возила,
4. знати процијенити које мјере предузети против загађења ваздуха емисијама издувних гасова моторних возила и против емисија буке,
5. бити способан израдити планове редовног одржавања возила и њихове опреме.
У вези с превозом ствари у друмском саобраћају кандидат мора:
6. познавати различите врсте уређаја за манипулацију теретом и утоваривање (стражње преклопне даске, контејнери, палете итд.), 

те бити способан увести поступке и издати упутства за утовар и истовар терета (расподјела терета, слагање, утоваривање, учвршћивање, 
подметање клином итд.),

7. познавати различите технике комбинованог превоза,
8. бити способан спровести поступке у циљу усклађивања с правилима о превозу опасних материја и отпада,
9. бити способан спровести поступке у циљу усклађивања с правилима о превозу кварљивих животних намирница, посебно оне који 

произлазе из Споразума о међународном превозу кварљивих животних намирница и о посебним возилима за њихов превоз (АТП),
10. бити способан спровести поступке у циљу усклађивања с правилима о превозу живих животиња.
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Ж. БЕЗБЈЕДНОСТ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
У вези с превозом лица и ствари у друмском саобраћају  кандидат мора:
1. знати каква оспособљеност се захтијева од возача (возачка дозвола, здравствене потврде – љекарско увјерење, увјерења о тјелесној 

способности итд.),
2. бити способан предузети кораке потребне за обезбјеђење поштовања од стране возача, саобраћајних правила, забрана и ограни-

чења која су на снази у различитим државама чланицама (ограничења брзине, предност, заустављање и паркирање, коришћење свјетала, 
цестовна сигнализација итд.),

3. бити способан саставити упутства возачима у сврху провјере усклађености са безбједносним захтјевима у погледу стања возила, 
њихове опреме и терета, као и превентивних мјера које је потребно предузети,

4. бити способан утврдити поступке које је потребно слиједити у случају саобраћајне незгоде, те спровести одговарајуће поступке за 
спречавање понављања саобраћајне незгоде или тешких саобраћајних прекршаја,

5. бити способан спровести поступке за безбједно причвршћивање терета и познавати одговарајуће технике.
У вези с превозом лица у друмском саобраћају кандидат мора: 
6. имати основно знање о путној мрежи у Европској унији.

ПРИЛОГ 10.
II - ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 
1. Јавне установе овлашћене рјешењем министра саобраћаја и веза организоваће обавезни писмени испит да би се утврдило да ли су 

кандидати за шефа превоза стекли тражени ниво знања из стручних области у складу са Прилогом 10. овог правилника.
(а) Обавезни писмени испит обухвата два задатка:
(I) писмена питања вишеструког избора (свако питање са четири могућа одговора), питања која захтијевају непосредне одговоре, или 

комбинација обје методе;
(II) писмене вјежбе / студије случаја.
(б) Сваки тест траје највише два сата.
2. Кандидат за шефа превоза мора остварити просјек од најмање 60% укупног броја бодова, при чему у сваком поједином тесту морају 

представљати бар 50% укупног могућег броја бодова.
ПРИЛОГ 11.

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
РЕПУБЛИКА СРПСКА

БиХ Назив овлашћеног тијела које издаје потвр-
ду о стручној оспособљености

ПОТВРДА О СТРУЧНОЈ ОСПОСОБЉЕНОСТИ
ЗА ВРШЕЊЕ ДРУМСКОГ ПРЕВОЗА СТВАРИ/ЛИЦА (1)

бр.
Овом потврдом потврђује се да је (2).............................................................................................................................................................................
рођен(-а) дана ...................................................................................................... у........................................................................................................
успјешно положио(-ла) испит (година: ____; датум испита: __________)(3) потребан за добијање потврде о стручној оспособљености за 
вршење друмског превоза ствари/путника(4) у складу са Правилником о издавању лиценци превозника(5) и Уредбом (ЕЗ) бр. 1071/2009 
Европског парламента и Вијећа од 21. октобра 2009. године о успостављању заједничких правила која се тичу услова за вршење дјелат-
ности друмског превозника(6).
Ова потврда представља доказ стручне оспособљености из члана 8. став 1. Правилника о издавању лиценци превозника и члана 21. Уред-
бе (EЗ) бр. 1071/2009.

Издато у ______________________, дана ______________________.

М. П.  _____________
 (потпис)

1 Непотребно обрисати.
2 Име и презиме; датум и мјесто рођења.
3 Идентификација испита.
4 Непотребно обрисати.
5 “Службени гласник Републике Српске”, број _/17.
6 SL L 300, 14.11.2009, str. 51.

Комисија за хартије од вриједности 
Републике Српске

На основу члана 260. тачка а) и члана 264. Закона о 
тржишту хартија од вриједности (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 
и 4/17), Комисија за хартије од вриједности Републике 
Српске, на 226. сједници, одржаној 27.7.2017. године,  
д о н и ј е л а  ј е

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАДЗОРУ НАД УЧЕСНИЦИМА 

НА ТРЖИШТУ ХАРТИЈА ОД ВРИЈЕДНОСТИ

Члан 1.
У Правилнику о надзору над учесницима на тржишту 

хартија од вриједности (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 98/14) иза члана 45. додаје се нови члан 45а, 
који гласи:




