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став 6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 118/08), Влада Републике Срп-
ске, на 14. сједници, одржаној 01.04.2015. године,  д о н o с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ДОДЈЕЛИ КОНЦЕСИЈЕ ЗА 
ИСТРАЖИВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ УГЉОВОДОНИКА 

(СИРОВЕ НАФТЕ И ГАСА) НА ЦИЈЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, број: 04/1-012-2-1278/11, 

од 16.06.2011. године

1. У Pјешењу о додјели концесије за истраживање и 
коришћење угљоводоника (сирове нафте и гаса) на цијелој 
територији Републике Српске, број: 04/1-012-2-1278/11, од 
16.06.2011. године (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 65/11), у тачки 6. ријечи: “31. децембра 2014. године” 
замјењују се ријечима: “31. децембра 2018. године”.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-652/15 Предсједница
1. априла 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

На основу члана 15. став 1. тачка з) и члана 43. став 
6. Закона о Влади Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 118/08) и члана 53. став 1. тачка 
д) Закона о државним службеницима (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 37/12), Влада Ре-
публике Српске, на 14. сједници, одржаној 01.04.2015. го-
дине,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О РАЗРЈЕШЕЊУ ПОМОЋНИКА МИНИСТРА ЗА 

КУЛТУРУ У МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

1. Ирена Солдат Вујановић, професор руског језика и 
књижевности, разрјешава се дужности помоћника мини-
стра за културу у Министарству просвјете и културе Репу-
блике Српске, са даном 02.04.2015. године, ради одласка у 
старосну пензију.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-651/15 Предсједница
1. априла 2015. године Владе,
Бања Лука Жељка Цвијановић, с.р.

487
На основу члана 43. став 10. и члана 76. став 2. тачка в) 

Закона о јавним путевима (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 89/13) и члана 69. ст. 1. и 2. и члана 82. став 2. 
Закона о републичкој управи (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 121/12), 
министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ВАНРЕДНОМ ПРЕВОЗУ

ГЛАВА I

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се начин и услови за вр-

шење ванредног превоза на јавним путевима, поступак за 
издавање дозволе за ванредни превоз у унутрашњем и међу-
народном друмском саобраћају, начин контроле осовинског 
оптерећења, укупне дозвољене масе и димензија возила.

Члан 2.
(1) Ванредни превоз на јавном путу је превоз возилом 

које празно или скупа са теретом има масу или осовинско 
оптерећење веће од дозвољеног или димензије веће од про-
писаних.

(2) Ванредним превозом сматра се и превоз при којем 
возило, само или скупа с теретом, прекорачује било који од 
елемената који су на појединој дионици јавног пута огра-
ничени саобраћајним знаком за ограничење укупне масе, 
димензија или осовинског оптерећења.

Члан 3.
Ванредни превоз врши се друмским превозним сред-

ствима само када је терет недјељив или када се, с обзиром 
на димензије, правац превоза и друге околности не може 
обавити другим превозним средствима или би превоз та-
квим средствима био превише сложен, дуготрајан и скуп.

ГЛАВА II

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА

Члан 4.
(1) Ванредни превоз се врши у најпогодније вријеме и 

на најпогоднији начин, у зависности од стања пута, путних 
објеката, интензитета и структуре саобраћаја, временских 
и других услова који могу утицати на безбједност ванред-
ног превоза и осталих учесника у саобраћају.

(2) Ванредни превоз врши се на основу рјешења којим 
се одобрава ванредни превоз (у даљем тексту: дозвола) на 
јавном путу, коју издаје управљач пута.

Члан 5.
(1) Ако се ванредни превоз врши на више јавних путева, 

дозволу за ванредни превоз издаје управљач пута на чијем 
путу се претежно врши ванредни превоз, уз претходну са-
гласност осталих управљача пута.

(2) Дозвола се издаје на основу писменог захтјева пре-
возника.

Члан 6.
Приколице и полуприколице којим се врши ванредни 

превоз, код којих осовинско оптерећење прелази дозвоље-
но осовинско оптерећење за више од 3 тоне, морају бити 
опремљене уређајима за аутоматско изравнање осовинског 
притиска.

Члан 7.
Ванредни превоз се, у погледу прекорачења дозвољене 

масе, димензија и осовинског оптерећења, дијели у двије 
категорије:

1) ванредни превоз прве категорије, а под тим се подра-
зумијева превоз возилом које само или скупа са теретом не 
прелази сљедеће вриједности: укупну масу 60 тона, шири-
ну 3,5 m, висину 4,4 m, дужину не више од 25% од дозвоље-
не и осовинско оптерећење не веће од 20% од дозвољеног,

2) ванредни превоз друге категорије, а под тим се 
подразумијевају остали ванредни превози који прелазе 
вриједности наведене у тачки 1) овог члана.

Члан 8.
Изузетно од члана 4. овог правилника, дозвола за ван-

редни превоз није потребна за ванредни превоз који се 
врши уз сагласност управљача пута за:

1) отклањање посљедица елементарних непогода или 
других ванредних догађаја,

2) успостављање проходности јавних путева у зимској 
служби (чишћење снијега плугом и посипање путева за 
спречавање поледице и слично) и

3) специјална возила комуналних предузећа која врше 
превоз комуналног отпада.

ГЛАВА III

ПРАТЊА ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА

Члан 9.
(1) Током ванредног превоза, пратиоци ванредног пре-

воза и возач возила којим се врши ванредни превоз дужни 
су предузети одговарајуће мјере за што безбједнији превоз 
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терета и што мање ометања или угрожавања осталих уче-
сника у саобраћају.

(2) Лица из става 1. овог члана дужна су уклонити вози-
ло којим се врши ванредни превоз са коловоза и омогућити 
пролазак возила осталих учесника у саобраћају, ако за то 
има могућности.

(3) Ванредни превоз се прекида у случају временских 
непогода које отежавају саобраћај, као што су падавине и 
вјетар јачег интензитета, магла, поледица и друго.

(4) Започети ванредни превоз се прекида или се његово 
почињање одлаже и у случају када је на путу дошло до пре-
кида или значајног отежавања саобраћаја усљед рушења 
или већег оштећења дијела пута или објекта на путу, већих 
одрона на путу или излива воде на пут, наноса, сметова и 
лавина, односно када је пут у таквом техничком стању да 
се на њему саобраћај одвија отежано или је саобраћај у 
застоју, односно прекиду.

(5) Приликом сваког прекида ванредног превоза, возило 
којим се врши ванредни превоз, као и возила из пратње ван-
редног превоза, морају бити смјештени ван коловоза пута, а 
за терет и возило одговоран је превозник.

(6) У случају да приликом вршења ванредног превоза 
дође до квара на возилу или скупу возила којима се врши 
ванредни превоз, потребно је возило у квару или скуп вози-
ла склонити са коловоза пута. Ако то није могуће, потреб-
но је мјесто заустављања ванредног превоза обезбиједити 
у складу с прописима о безбједности саобраћаја и уз упо-
требу саобраћајних знакова у складу са овим правилником. 
У ноћи или у случају слабе видљивости потребно је мје-
сто заустављања ванредног превоза означити преносним 
трепћућим свјетлима наранџасте боје и о опасности на 
путу обавијестити надлежни орган унутрашњих послова, 
те предузети мјере да се возило или скуп возила што прије 
уклони са коловоза пута.

Члан 10.
(1) У зависности од техничких и других околности, за 

ванредни превоз се обезбјеђује стручна пратња превозни-
ка и пратња припадника надлежног органа за унутрашње 
послове.

(2) Стручна пратња ванредног превоза обавезна је при-
ликом вршења сваког ванредног превоза.

(3) Састав стручне пратње из става 2. овог члана 
утврђује се у дозволи за вршење ванредног превоза, а обе-
збјеђује је превозник.

(4) Пратња припадника надлежног органа за унутра-
шње послове утврђује се у дозволи за вршење ванредног 
превоза и обезбјеђује се у случају када ванредни превоз 
представља опасност у саобраћају, а посебно када димен-
зије, односно маса возила које врши ванредни превоз, само 
или са теретом, прелази сљедеће вриједности:

1) ширину од 3 m, односно ширину саобраћајне траке 
пута којом се врши ванредни превоз (када је ширина вози-
ла, односно скупине возила таква да је пролазна ширина 
супротног смјера мања од 3 m),

2) висину од 4,40 m,
3) дужину од 22 m,
4) масу од 60 t,
5) када је потребно зауставити саобраћај на појединим 

дијеловима итинерера због обављања ванредног превоза,
6) када дужина возила, односно скупа возила у од-

носу на ширину коловоза заузима у кривини већи дио 
коловоза.

(5) Састав пратње надлежног органа за унутрашње 
послове утврђује Министарство унутрашњих послова (у 
даљем тексту: МУП).

(6) Пратња из става 5. овог члана врши се возилима 
МУП-а, са адекватном опремом.

(7) Када се ванредни превоз врши у пратњи из става 5. 
овог члана, службено полицијско возило се увијек налази 
испред возила стручне пратње ванредног превоза.

(8) Припадници пратње из става 5. овог члана неће 
вршити пратњу уколико утврде да карактеристике терета 
нису идентичне оним наведеним у дозволи, као и због дру-
гих разлога који би могли угрозити учеснике у саобраћају.

(9) Ради заштите јавних путева, те безбједног одвијања 
саобраћаја, у пратњи ванредног превоза могу учествовати и 
стручна лица запослена код управљача пута.

Члан 11.
(1) Ванредни превоз врши превозник који испуњава 

услове у складу са прописима из области превоза ствари у 
друмском саобраћају.

(2) Превозник за сваки појединачни превоз именује од-
говорног руководиоца превоза, који је одговоран:

1) да је терет правилно и сигурно натоварен,
2) да су сви који учествују у ванредном превозу упозна-

ти са пројектом превоза и свим детаљима вршења превоза и
3) да се при обављању превоза поштују прописи и сви 

услови из дозволе за ванредни превоз.
(3) Упознавање са условима за вршење ванредног пре-

воза, утврђеним у дозволи за ванредни превоз и његовим 
прилозима, руководилац ванредног превоза потврђује 
својеручним потписом испод одштампане изјаве о упозна-
вању са условима у дозволи за ванредни превоз.

Члан 12.
(1) Возила за стручну пратњу морају бити опремљена 

уочљивим жутим трепћућим или ротирајућим свјетлом и 
обиљежена таблом са натписом: “ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ”.

(2) У сваком од возила за пратњу ванредног превоза 
или у возилу које врши ванредни превоз мора бити сљедећа 
опрема:

1) зелена и црвена заставица за упозоравање учесника 
у саобраћају,

2) гарнитура свијетлећих саобраћајних знакова, од-
носно троугластих знакова за означавање опасности на 
путу с допунском таблом “ванредни превоз”,

3) гарнитура знакова за означавање сужења и обила-
жења са лијеве и десне стране и

4) гарнитура знакова за означавање забране саобраћаја 
у оба смјера и најмање три преносне трепћуће свјетиљке 
наранџасте боје.

(3) Стручно особље из пратње ванредног превоза мора 
носити заштитну рефлектујућу одјећу, те мора бити опре-
мљено одговарајућом опремом и саобраћајном сигнализа-
цијом.

(4) Под заштитном одјећом, опремом и саобраћајном 
сигнализацијом из става 3. овог члана подразумијевају се:

1) заштитна кацига,
2) рефлектујући прслук,
3) средства за комуникацију, као што је преносни радио 

или мобилни телефонски уређај и
4) комплет преносних саобраћајних знакова за осигу-

рање ванредног превоза код непланираног заустављања на 
коловозу.

ГЛАВА IV

ДОНОШЕЊЕ ДОЗВОЛЕ

Члан 13.
(1) За доношење дозволе за ванредни превоз превозник 

је дужан поднијети писмени захтјев на обрасцу који садржи 
податке о:

1) наручиоцу и превознику ванредног превоза (назив 
фирме и адреса),

2) терету (врста терета и технички подаци о терету, 
маса и димензије терета),

3) возилу или возилима којима ће се вршити ванредни 
превоз (врста возила, тип возила, регистарска ознака, број 
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и размак осовина, снага мотора, димензије, маса, носивост 
возила, маса баласта за оптерећење возила),

4) возилу за пратњу ванредног превоза (врста, тип и ре-
гистарска ознака),

5) ванредном превозу као цјелини (димензије, укупна 
маса и осовинско оптерећење),

6) начину утовара и обезбјеђењу терета (учвршћења - на-
чину смјештаја терета на возило), означавање терета на возилу,

7) времену превоза (предвиђени почетак, вријеме 
трајања и завршетак превоза),

8) приједлогу полазног мјеста релације кретања и одре-
дишта ванредног превоза – разрађеног итинерера, са дужи-
ном у километрима,

9) приједлогу периода за који се тражи дозвола,
10) одговорном руководиоцу превоза (име и презиме) и
11) по потреби, сагласности трећих лица.
(2) Саставни дио захтјева из става 1. чини посебна изја-

ва превозника која садржи сљедеће:
1) да су сви подаци наведени у захтјеву истинити,
2) да ће превоз обавити у складу са условима из дозволе,
3) да ће превоз обавити технички исправним моторним, 

односно прикључним возилом,
4) да је претходно прегледао итинерер, односно да му је 

исти познат и да је превоз могуће обавити.
(3) Образац захтјева из става 1. овог члана налази се 

у Прилогу 1 овог правилника и чини његов саставни дио.

Члан 14.
(1) У захтјев из члана 13. став 1. овог правилника пре-

возник прилаже:
1) скицу возила или скупа возила којима ће се ванред-

ни превоз вршити, са приказом смјештаја терета (тлоцрт, 
изглед са стране и попречни пресјек, ознака димензија, осо-
винског оптерећења и укупне масе),

2) приједлог пројекта (итинерера) ванредног превоза, 
са процјеном о могућности реализације ванредног превоза 
на предметној релацији,

3) копију потврде о регистрацији, односно саобраћајне 
дозволе возила којим ће се обавити ванредни превоз,

4) изјаву да су лица које ће бити одговорна за организа-
цију, припрему и вршење ванредног превоза оспособљена 
за вршење ванредних превоза,

5) одлуку о именовању одговорног руководиоца ван-
редног превоза,

6) изјаву да превозник има спремну потребну техничку 
опрему за означавање и учвршћивање ванредног превоза,

7) изјаву да возило или терет од мјеста утовара до мје-
ста истовара није могуће транспортовати жељезницом или 
на други начин, те предрачун трошкова ако би се ванредни 
превоз вршио жељезницом или на други начин у односу на 
трошкове превоза путем,

8) услове за вршење ванредног превоза преко жеље-
зничке пруге која се укршта са путем у нивоу на превозном 
путу, ако висина ванредног превоза прелази дозвољену 
висину назначену саобраћајним знаком – код електрифи-
цираних пруга, дозвољено оптерећење жељезничке пруге 
или ширину коловоза пута (услове за вршење ванредног 
превоза одређује орган или организације који управљају 
жељезничком пругом),

9) услове за вршење ванредног превоза испод трамвај-
ске, тролејбуске, електричне или друге мреже каблова или 
водова (посебно при пролазу кроз градове) ако је због ви-
сине ванредног превоза угрожена сигурност пролаза испод 
каблова или водова (услове за вршење ванредног превоза 
из ове тачке одређује орган или организација чији је кабл 
или вод испод кога треба да прође ванредни превоз),

10) статичку провјеру носивости мостова и других обје-
ката на путној релацији, ако је укупна маса ванредног пре-
воза већа од носивости моста или другог објекта.

(2) Када се ванредни превоз врши преко укрштања пута 
и жељезничке пруге у нивоу за издавање дозволе, прево-
зник мора обезбиједити претходну сагласност Жељезница 
Републике Српске.

(3) Претходну сагласност превозник мора обезбиједити 
и од других надлежних органа уколико би ванредни пре-
воз могао угрозити или оштетити остале објекте на јавном 
путу.

Члан 15.
Приједлог пројекта ванредног превоза из члана 14. ста-

ва 1. тачка 2) овог правилника садржи:
1) дионице пута којима би се вршио ванредни превоз, 

те свих паркиралишта и других саобраћајних површина на 
планираном итинереру, погодних за заустављање ванред-
ног превоза,

2) интинерер са назначеним предвиђеним зауста-
вљањем на паркиралиштима или другим саобраћајним по-
вршинама на превозном путу,

3) опис локација и предвиђено вријеме посебног мане-
врисања возилом или манипулисања теретом,

4) опис предвиђених посебних ограничења при вршењу 
ванредног превоза (цијело или половично заузимање пута 
за вршење ванредног превоза, с предвиђеним временом 
трајања, предвиђена ојачања, уређаји и направе за обезбје-
ђење ванредног превоза) и

5) начин уређења саобраћаја у случају из т. 3) и 4) овог 
члана (наизмјенично одвијање путног саобраћаја, усмјера-
вање помоћу семафора или ручно, преусмјеравање саобра-
ћаја на обилазне путеве и сл.).

Члан 16.
(1) Превозник подноси захтјев за ванредни превоз:
1) прве категорије најмање 15 дана прије почетка ван-

редног превоза и
2) друге категорије најмање 30 дана прије почетка ван-

редног превоза.
(2) За ванредни превоз друге категорије код кога је 

укупна маса преко 60 тона, односно преко дозвољене масе 
означене саобраћајним знаком превозник прилаже и проје-
кат ванредног превоза.

(3) Управљач пута ће прије доношења дозволе за ван-
редни превоз друге категорије обезбиједити претходну са-
гласност надлежног органа за унутрашње послове.

(4) Управљач пута дужан је у року од 15 дана провјери-
ти техничка и друга рјешења пројекта ванредног превоза, 
по потреби организовати ревизију пројектних рјешења и 
услова за вршење ванредног превоза (трошкове пројекта и 
ревизије пројектних рјешења сноси подносилац захтјева).

(5) Прије доношења дозволе за вршење ванредног пре-
воза, путем стручних лица, управљач пута, по потреби, 
провјерава податке из захтјева за ванредни превоз увидом у 
документацију, као и на мјесту поласка ванредног превоза 
провјерава димензије, масу и осовинско оптерећење и при-
логе уз захтјев, те утврђује да ли су испуњени технички, 
безбједносни и други услови у складу са овим правилни-
ком, потребни за доношење дозволе за ванредни превоз.

(6) О извршеном прегледу ванредног превоза управљач 
пута превознику издаје потврду. Образац потврде налази се 
у Прилогу 2 овог правилника и чини његов саствани дио.

(7) Ако је за извршење ванредног превоза потребно 
урадити посебна или додатна обезбјеђења или ојачања на 
путу или на путним објектима на путној релацији, статичке 
провјере носивости мостова и других објеката, који су били 
приложени уз захтјев за ванредни превоз, та се ојачања де-
финишу у посебном уговорном поступку.

(8) При дефинисању посебног или додатног обезбјеђе-
ња или ојачања на путу из става 6. овог члана учествују 
управљач пута, превозник, као и представници управљача 
пута и објеката на путној релацији на којој је потребно ура-
дити обезбјеђење.
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Члан 17.

(1) Управљач пута може да тражи од превозника да 
промијени вучно или прикључно возило уколико утврди 
да нису испуњени технички услови и услови безбједности 
ванредног превоза.

(2) Управљач пута може из саобраћајно-техничких и 
безбједносних разлога одбити итинерер који је предложио 
превозник и предложити нови.

Члан 18.
(1) У случају да је захтјев за ванредни превоз непотпун 

или га је потребно допунити, управљач пута ће тражити од 
превозника да допуни захтјев.

(2) Ако превозник не допуни захтјев у остављеном 
року, сматраће се да је одустао од захтјева и управљач пута 
ће закључком одбацити захтјев за издавање дозволе.

Члан 19.
(1) Управљач пута провјериће податке из захтјева и 

прилога, те утврдити техничке и остале могућности за оба-
вљање ванредног превоза.

(2) Ако управљач пута утврди да су сви тражени подаци 
достављени и да превозник испуњава све услове за доно-
шење дозволе, донијеће дозволу у року oд 15 дана од дана 
пријема захтјева.

(3) Управљач пута води евиденцију о издатим дозволама.

Члан 20.
(1) Дозвола садржи податке о:
1) превознику,
2) руководиоцу ванредног превоза,
3) возилу или возилима којим се врши ванредни превоз 

(марка, тип и регистарски број),
4) укупној маси, димензијама и осовинском оптерећењу 

ванредног превоза,
5) итинереру ванредног превоза са назначеном дужи-

ном у километрима, полазном и одредишном мјесту ван-
редног превоза,

6) времену у коме ће бити извршен ванредни превоз 
(вријеме поласка и завршетка),

7) обавези пратње ванредног превоза,
8) обавези посједовања алата и опреме за вршење ван-

редног превоза и
9) друге посебне услове које мора извршилац превоза 

испунити за вршење ванредног превоза.
(2) Управљач пута може у дозволи утврдити и сљедеће:
1) брзину кретања возила којим се врши ванредни превоз,
2) да превозник и возач посједују одговарајући алат 

и опрему за ванредни превоз и мобилну и телекомуника-
цијску опрему за међусобно споразумијевање,

3) да превозник обавијести друге учеснике у саобраћају 
преко Ауто-мото савеза Републике Српске и средстава јав-
ног информисања, те назначи садржај обавјештења и

4) да превозник обавијести управљача пута о почетку 
превоза и да је превоз спреман за преглед.

Члан 21.
(1) Дозвола се издаје појединачно за сваки превоз.
(2) Ако се ванредни превоз врши истим врстама возила 

или скупом возила са истом врстом терета на истој рела-
цији и у исто вријеме, ванредни превоз може се вршити уз 
посједовање једне дозволе, с тим што се у посебним усло-
вима у дозволи напомињу регистарске ознаке свих возила 
која се крећу у колони.

(3) У случају када се ванредни превоз врши на ауто-пу-
тевима и магистралним путевима, број возила у колони не 
може бити већи од четири.

(4) У случају када се ванредни превоз врши на осталим 
јавним путевима, број возила у колони не може бити већи 
од три.

Члан 22.
(1) Изузетно од одредаба члана 21. став 1. овог правил-

ника, дозвола се може издати за већи број једнаких узастоп-
них ванредних превоза у назначеном периоду, који не може 
бити дужи од једног мјесеца. Таква дозвола се може доније-
ти за сљедеће ванредне превозе:

1) више узастопних превоза прве категорије који се 
врше истим или једнаким возилом на истом итинереру 
(нпр. дизалица и слично),

2) временски (сезонски) повећан обим ванредних пре-
воза при вршењу пољопривредних или грађевинских радо-
ва на краћој релацији.

(2) У возилу којим се врши ванредни превоз из става 1. 
овог члана налази се оригиналан примјерак дозволе за вр-
шење ванредног превоза, а само возило, односно скуп во-
зила мора да има одговарајући уређај за мјерење брзине и 
пређеног пута (тахограф). Саставни дио дозволе је табела у 
два примјерка са највише 30 ставки, те са подацима о броју 
дозволе, о узастопним превозима и евиденцијска табела у 
којој је и обрачун накнаде за ванредни превоз.

(3) У табели из става 2. овог члана возач мора прије 
почетка вршења ванредног превоза, у прву празну колону, 
читко, написати своје име, регистарски број возила, датум, 
вријеме превоза и превозни пут, као и вријеме завршетка 
превоза.

(4) Ако превозник не упише податке из става 3. овог 
члана прије почетка ванредног превоза, сматра се да се ван-
редни превоз врши без дозволе.

(5) Накнада за ванредне превозе извршене по дозволи 
из става 1. овог члана утврђује се на основу назначених гра-
ничних вриједности укупне масе, димензија и осовинског 
оптерећења возила.

(6) Превозник у захтјеву за добијање дозволе из става 
1. овог члана наводи планирани обим ванредних превоза 
у току једног мјесеца на основу чега се одлучује о акон-
тацији за накнаду ванредног превоза. Уплаћена средства 
аконтације обрачунавају се у складу са планираним оби-
мом ванредних превоза исказаном у евиденцијској табели 
у дозволи.

(7) Превозник води мјесечну евиденција извршених 
превоза и ако нису извршени сви планирани превози у јед-
ном мјесецу, уплаћена аконтација се преноси за сљедећи 
мјесец, а у случају да је извршен већи број превоза од пла-
нираног, у наредном мјесецу се уплаћује разлика у накнади.

Члан 23.
(1) Ако је у дозволи утврђено да се возило којим се оба-

вља ванредни превоз, заједно с теретом, мора прегледати 
прије почетка обављања превоза, превозник мора обавије-
стити управљача пута када ће возило заједно с теретом 
бити припремљено за преглед.

(2) Дозволом се не смије одобрити прекорачење до-
звољене укупне масе, димензија и осовинског оптерећења 
преко носивости и свијетлог профила коловоза пута и обје-
ката на предвиђеном итинереру. Такође, није дозвољено 
одобрити преоптерећење дозвољене масе возила у односу 
на оптерећење возила преко носивости возила назначеној у 
саобраћајној дозволи.

(3) При теренској провјери дозвољених осовинских оп-
терећења и укупне масе возила допуштена су одступања 
прописана за мјерне уређаје којима се врши контрола осо-
винских оптерећења и укупне масе возила.

Члан 24.
Измјена режима саобраћаја, због ванредног превоза 

врши се у складу са прописима о безбједности саобраћаја 
на путевима.

Члан 25.
(1) Управљач пута може сам, на приједлог надлежне 

инспекције, полиције или извођача радова на одржавању 
путева на којима би се вршио ванредни превоз, поништити 
већ донесену дозволу.



 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 27 8.04.2015.

(2) Поништење дозволе из става 1. овог члана врши се у 
случају ако је након издавања дозволе дошло до:

1) околности које онемогућавају сигурно вршење ван-
редног превоза под условима назначеним у дозволи,

2) појава које ограничавају вршење превоза, односно 
које по донесеној дозволи нису допуштене.

(3) У случају поништења дозволе из става 1. овог члана, 
превозник нема право на одштету, али има право на поврат 
уплаћених средстава за ванредни превоз који није обављен.

Члан 26.
Превозник је одговоран за материјалну и нематеријал-

ну штету која настане због вршења ванредног превоза су-
протно условима из дозволе и одредбама овога правилника, 
односно ради неовлашћено предузетих мјера у вези са ван-
редним превозом на јавном путу или припремних радова за 
вршење ванредног превоза.

ГЛАВА V

ОЗНАЧАВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРЕВОЗА

Члан 27.
(1) Возило којим се врши ванредни превоз и терет на 

возилу морају бити означени у складу са прописима о бе-
збједности саобраћаја.

(2) Ако возило или скуп возила, само или заједно с те-
ретом, има ширину већу од допуштене, мора бити означено 
и с предњег и задњег дијела, те са бочних страна, прописа-
ним ознакама, односно габаритним свјетлима.

(3) Прикључци на возилу који прекорачују дозвољену 
ширину морају бити означени исто као и терет на возилу.

(4) На задњој страни возила којим се врши ванредни 
превоз или на задњој страни терета обавезна је типска таб-
ла: “ВАНРЕДНИ ПРЕВОЗ”, димензија 400 mm ∙ 800 mm.

(5) Ако возило или скуп возила, само или заједно с тере-
том, има дужину већу од допуштене, онда се испод типске 
табле из става 4. овог члана налази и допунска типска табла: 
“ДУЖИНА …… m”, димензија 220 mm ∙ 800 mm, на којој 
је означена стварна укупна дужина ванредног превоза у ме-
трима. Величина оквира у који се улажу бројеви висине 120 
mm за означавање укупне дужине ванредног превоза је 170 
mm ∙ 170 mm.

(6) Табле из ст. 4. и 5. овог члана израђују се од мате-
ријала и према стандарду који се примјењује за израду сао-
браћајних знакова, жуте су боје с натписом и оквиром црне 
боје. Табле морају међу собом бити повезане шаркама тако 
да је могуће доњу додатну таблу, при ванредном превозу, 
који не прелази дозвољену дужину, скинути или окренути 
на полеђину горње табле.

(7) Образац табле и допунске табле из ст. 4. и 5. овог 
члана налази се у Прилогу 3 овог правилника и чини његов 
саставни дио.

Члан 28.
У случају када су у пратњи ванредног превоза два вози-

ла, прво возило иде испред ванредног превоза, тик уз ивицу 
своје саобраћајне траке, и тако упозорава возила из супро-
тног смјера на опасност на путу. Друго возило иде иза ван-
редног превоза, у линији његове унутрашње стране, тако да 
ванредни превоз упозорава на возила за њим.

ГЛАВА VI

КОНТРОЛА ВАНРЕДНИХ ПРЕВОЗА

Члан 29.
(1) Контролу ванредног превоза, односно контролу осо-

винског оптерећења укупне дозвољене масе и димензија 
возила у саобраћају на путевима Републике Српске оба-
вљају стручно оспособљена лица запослена код управљача 
пута (у даљем тексту: надзорници) уз присуство саобраћај-
ног инспектора или полицијског службеника ако се у вр-
шењу тих послова наиђе на физички отпор или се тај отпор 

може очекивати у складу са законом, овим правилником и 
упутством које доноси управљач пута.

(2) Мјерење осовинског оптерећења и укупне масе оба-
вља се уређајима и опремом која је у складу са прописима 
из области мјеритељствa, а за које се издају годишње потвр-
де о баждарењу.

(3) Мјерење димензија возила обавља се мјерном лет-
вом, ласерским даљиномјером, односно мјерном траком 
(метром) која су у складу са прописима из области мјери-
тељства.

(4) Контрола дозвољеног осовинског оптерећења, укуп-
не масе и димензија возила обавља се на за то одређеним 
или изграђеним надзорним мјестима, које одређује упра-
вљач пута.

(5) Надзорна мјеста из став 4. овог члана морају испу-
њавати техничке захтјеве произвођача мјерних уређаја у 
погледу врсте, равности и носивости подлоге, те за исте се 
издаје одговарајућа потврда управљача пута.

(6) Надзорници морају бити стручно оспособљени, а 
током обављања контроле морају бити одјевени у одгова-
рајућу заштитну и уочљиву одјећу с истакнутом идентифи-
кацијском ознаком.

(7) Увјерење о стручној оспособљености надзорника 
издаје управљач пута у складу са својим актима.

(8) Контролу из става 1. овог члана на граничним пре-
лазима Босне и Херцеговине обављају и овлашћени царин-
ски службеници у оквиру царинског надзора.

Члан 30.
(1) Уколико се контролом утврди да се ванредни превоз 

врши без дозволе или супротно условима утврђеним у до-
зволи, возило се искључује из саобраћаја, а превозник се 
упућује на поступак издавања дозволе за ванредни превоз 
за наставак пута.

(2) Из саобраћаја се искључује и возило чији возач од-
бије извршити контролу укупне масе и осовинског опте-
рећења возила на захтјев овлашћеног лица.

(3) Привремено искључивање возила из саобраћаја 
могу вршити саобраћајни инспектори или полицијски слу-
жбеници, уз присуство представника управљача пута.

(4) Искључивање из саобраћаја из става 3. овог члана 
врши се скидањем регистарских таблица са возила и одузи-
мањем потврде о регистрацији возила.

(5) Превозник може наставити превоз када добије до-
зволу за ванредни превоз или усклади укупну масу возила и 
његово осовинско оптерећење с прописаним нормативима 
или условима из дозволе.

(6) Превозник се брине о искљученом возилу, скупу во-
зила и терету на њему и сноси све посљедице због искљу-
чења из саобраћаја.

(7) У случају да се током контроле утврди да се може 
у складу с овим правилником издати дозвола за ванредни 
превоз за наставак пута, тада ће контролори на лицу мјеста 
издати дозволу за ванредни превоз за наставак пута, с тим 
да накнаду за ванредни превоз до одредишта, као и до мје-
ста контроле и трошкове контроле превозник уплати одмах 
или достављањем петог примјерка, а евиденција уплаћених 
средстава се врши на нумерисаном и овјереном обрасцу на-
длежног органа за путеве.

(8) У случајевима када се током контроле утврди да 
се обавља ванредни превоз, за који није могуће издати 
дозволу за ванредни превоз за наставак пута и није мо-
гуће ускладити терет, возило се упућује, уз пратњу поли-
ције, на мјесто гдје је могуће ускладити или истоварити 
терет.

(9) Возило може наставити пут ако се растерети тако да 
не представља ванредни превоз или уз дозволу за ванредни 
превоз за наставак пута из става 7. овог члана.

(10) О извршеној контроли контролор саставља запи-
сник који, по потреби, доставља инспекцији на даљи посту-
пак због издавања прекршајног налога.



8.04.2015. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 27 7
ГЛАВА VII

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.

Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 
Правилник о ванредном превозу (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, бр. 71/04 и 44/09).

Члан 32.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.01/345-697/15
2. априла 2015. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ 1
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА: __________________________
Адреса: ________________
Тел.: __________; Факс: _____________; e-mail: _______________

Број: ________________
Датум: ________________

УПРАВЉАЧ ПУТА: ________________________________

ПРЕДМЕТ: Захтјев за издавање дозволе за вршење ванредног 
превоза

ПОДАЦИ О ТРАЖЕНОМ ВАНРЕДНОМ ПРЕВОЗУ:
Превозник: __________________________________
Релација кретања превоза: ________________________ km ______
брoj превоза _______
Врста и ознака терета: __________________ број комада: _______
Вучно возило: дужинa______m; ширина ______ m; висина _____ 
m; тежина _________t
Прикључно возило: дужинa ______m; ширина ______ m; висина 
_____ m; тежина ______t
Терет: дужинa ______ m; ширина ______ m; висина _________ m; 
тежина _________ t

УКУПНО: (возило + прикључно возило + терет):
дужинa______m; ширина ______ m; висина_____ m; 
тежина_________t
Број осовина: на вучном возилу _______ на прикључном вози-
лу________ укупно___________
(Ј = једнострука ; Д = двострука ; Т = трострука ; Ч = четворо-
струка)
Осовинско оптерећење: _______тона (статичка шема као прилог)
Трајање превоза: oд __________ дo__________ , у времену
од_________ до________ (часова)
Превоз ће се вршити (заокружити):
а) појединачно,
б) у конвоју,
ц) са повратком,
д) без повратка.
Марка и тип вучног возила бр. 1: _______; рег. ознака: __________
Марка и тип прикључног возила бр. 1: _______; рег. ознака: _____
Марка и тип вучног возила бр. 2: ________; рег. ознака: _________
Марка и тип прикључног возила бр. 2: _____; рег. ознака: _______
Марка и тип возила за пратњу: ________; рег. ознака: __________
Одговорни руководилац превоза: _____; тел.: _________________

ПРИЛОГ:
Скица возила са теретом припремљеног за превоз (тлоцрт, поглед 
и пресјек са означеним димензијама и оптерећењем).

ИЗЈАВА:

Изјављујем да су сви подаци наведени у овом захтјеву истинити, 
као и да ћемо ванредни превоз извршити према условима датим 

у дозволи за ванредни превоз и уз претходну уплату одговарајуће 
накнаде. Обавезујем се да ће се испоштовати сви услови и наред-
бе органа МУП-а и овлашћених лица управљача пута.
Гарантујем да ванредни превоз није могао бити обављен другим 
видом транспорта, односно да би такав превоз био компликован, 
дуготрајан и у знатној мјери скупљи. Превозну релацију смо де-
таљно прегледали и сматрамо да ванредни превоз по свом облику, 
габаритима и тежини може без тешкоћа и застоја проћи предмет-
ну релацију.
Надокнадићемо сву штету насталу вршењем ванредног превоза на 
путу, путној опреми, путним објектима и трећим лицима.
Сносимо сву законску и материјалну одговорност за истинитост 
наведених података о траженом ванредном превозу, као и пода-
така датих на приложеној шеми вучног воза са осовинским опте-
рећењем.

_________________________________
(Одговорно лице подносиоца захтјева)

ПРИЛОГ 2

ПО ТВ РДА
о извршеном прегледу ванредног превоза

1. Ванредни превоз одобрен Рјешењем којим се одобрава ванред-
ни превоза (дозвола) број:_________________од ____________го-
дине, издатом за _____________________ (име подносиоца захтје-
ва и превозника), из _______________.

2. Одговорни руководилац превоза: __________________________

3. Преглед за управљача пута извршио: ______________________

4. Преглед извршен дана: _________ године у __________ часова.

5. Предмет превоза: _______________________________________

Прегледом на лицу мјеста, утврђено је сљедеће:
Марка и тип вучног возила 1 ______________; рег. ознака: 
_________; број осовина: _________
Марка и тип прикључног возила 1_____________; рег. ознака: 
_________ број осовина: ______
Марка и тип вучног возила 2 ______________; рег. ознака: 
_________; број осовина: _________
Марка и тип прикључног возила 2 _____________; рег. ознака: 
_________ број осовина: ______
Марка и тип возила за пратњу_________________; рег. ознака: 
________ број осовина: _______
Димензије ванредног превоза као цјелине:
- Укупна ширина ________m; висина ______ ; дужина________ m;
- Маса ________________ t
- Осовинско оптерећење:
вучно возило 1 ___________, прикључно возило 1 _________
вучно возило 2 ___________, прикључно возило 2 _________
- Маса и осовинско оптерећење провјерени су: ________________
________________________________________________________.

Напомена:
• Обавезно навести број и врсту осовина вучног и прикључног 
возила.
• Констатовати да ли у возилу за пратњу и возилу које врши ван-
редни превоз имају прописана опрема и сигнализација.
________________________________________________________
_____________________________________________________ .
Поређењем података утврђено је да ванредни превоз по димен-
зијама, маси и осовинском оптерећењу одговара / не одговара 
подацима из захтјева за издавање Рјешења којим се одобрава ван-
редни превоза (дозвола), те као такав може / не може да почне са 
вршењем превоза.
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Подаци у захтјеву се не слажу са подацима мјереним на лицу 
мјеста у сљедећем:
________________________________________________________
___________________________________________________.

Потребно је да превозник предузме сљедеће мјере да би се почело 
са вршењем ванредног превоза:
________________________________________________________
________________________________________________________
___________________________________________.

Прегледу присутни представници                       Преглед извршио:
превозника:                                              
_____________________________
_____________________________
___________________________                         _________________

ПРИЛОГ 3

Скица са димензијама табле за ванредни превоз и додатне 
табле са податком о стварној укупној дужини ванредног превоза 
у метрима:

ВАНРЕДНИ 
ПРЕВОЗ

40
0 

m
m

ДУЖИНА  m

22
0 

m
m
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На основу члана 70. став 3. и члана 73. став 5. Зако-

на о сјемену пољопривредног биља (“Службени гласник 
Републике Српске”, бр. 37/09 и 100/11) и члана 82. став 
2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 и 
121/12), министар пољопривреде, шумарства и водопри-
вредe  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ 
ДОСТАВЉАЊА СЈЕМЕНА ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СОРТЕ, 

МЕТОДАМА ИСПИТИВАЊА И ЗАХТЈЕВУ 
ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СОРТЕ

Члан 1.
У Правилнику о начину достављања сјемена за призна-

вање сорте, методама испитивања и захтјеву за признавање 
сорте (“Службени гласник Републике Српске”, број 75/14) 
у члану 23. став 3. мијења се и гласи:

“(3) Сорта се испитује на најмање три локалитета који 
чине мрежу огледа, осим сорте кукуруза која се испитује на 
најмање два локалитета.”.

Члан 2.
Послије члана 25. додаје се нови члан 25а, који гласи:

“Члан 25а.
(1) Сорте које су регистроване у земљама у окружењу 

са сличним агроеколошким условима до 1. јануара 2015. го-
дине могу се признати и без испитивања на огледном пољу 
или у лабораторији.

(2) Признавање сорте из става 1. овог члана врши се 
на основу захтјева који подноси власник сорте или ње-

гов овлашћени заступник, уз који се прилажу DUS тест и 
рјешење о признавању или упису сорте, издато од стране 
надлежног органа земље у окружењу са сличним агроеко-
лошким условима.

(3) Изузетно од става 2. овог члана, уз захтјев се не при-
лаже DUS тест за сорте за које се у моменту признавања 
није захтијевао овај тест.

(4) На основу захтјева из става 2. овог члана, а на прије-
длог Комисије за признавање сорти, министар доноси рје-
шење о признавању сорте или о одбијању захтјева.”.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 12.03-052-2454/15
31. марта 2015. године Министар,
Бања Лука Др Стево Мирјанић, с.р.
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На основу члана 81. став 2. Закона о републичкој управи 

(“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 
86/10, 24/12 и 121/12), члана 28. Закона о државним службеници-
ма (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 117/11 и 
37/12), члана 28. став 1. Уредбе о начелима за унутрашњу органи-
зацију и систематизацију радних мјеста у републичким органима 
управе Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 18/09 и 105/11), члана 9. Уредбе о категоријама и звањима др-
жавних службеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
18/09, 131/10 и 8/11) и члана 10. Уредбе о радним мјестима намје-
штеника (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 18/09, 131/10 
и 8/11), министар за економске односе и регионалну сарадњу, уз 
сагласност Владе Републике Српске,  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ 

ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ 
МЈЕСТА У МИНИСТАРСТВУ ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И 

РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ

Члан 1.
У Правилнику о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у Министарству за економске односе и регионал-
ну сарадњу (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 31/12, 
115/12, 38/13, 112/13, 4/14, 32/14 и 4/15) у члану 15. у тачки 5. у 
подтачки 5.1. у рубрици: “Услови” послије ријечи: “наука” додају 
се ријечи: “или правни факултет”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 17.02-020-499-1/15
25. фебруара 2015. године Министар,
Бања Лука Златан Клокић, с.р.

Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове

На основу члана 86. став 2. Закона о републичкој упра-
ви (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 118/08, 
11/09, 74/10 и 86/10) и члана 115. став 1. Закона о премјеру 
и катастру Републике Српске (“Службени гласник Репу-
блике Српске”, број 6/12), директор Републичке управе за 
геодетске и имовинско-правне послове Републике Српске  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ПОТВРЂИВАЊУ КАТАСТРА НЕПОКРЕТНОСТИ 
ЗА ДИО КАТАСТАРСКЕ ОПШТИНЕ КОЗАРУША, 

ГРАД ПРИЈЕДОР

1. Потврђује се да је катастар непокретности за дио 
катастарске општине Козаруша, град Приједор, и то за ка-
тастарску парцелу број: 3942, укупне површине 9207 м², 


