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На основу члана 44. став 2. и члана 73. став 1. тачка 8) 

Закона о превозу у друмском саобраћају (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 47/17) и члана 82. став 2. За-
кона 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 саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О САДРЖАЈУ И ОБРАСЦУ САОБРАЋАЈНОГ ДНЕВНИКА

Члан 1.
Овим правилником прописују се образац, садржај и на-

чин попуњавања саобраћајног дневника.

Члан 2.
(1) Саобраћајни дневник је службени документ ауто-

буске станице, терминала градског, односно приградског 
превоза (у даљем тексту: терминал) или аутобуског стаја-
лишта којим се евидентира саобраћање аутобуса у јавном 
линијском превозу лица у друмском саобраћају.

(2) Попуњавање саобраћајног дневника обавља овлашће-
но службено лице у аутобуској станици, терминалу или по-
лазном аутобуском стајалишту након приспјећа аутобуса по 
регистрованом реду вожње и прописане овјере путног налога.

Члан 3.
(1) Подаци се уписују у саобраћајни дневник тако да су 

читки и уредни и исписани оловком која се не може брисати.

(2) Није дозвољено преправљање, брисање и прецрта-
вање већ уписаних података у саобраћајном дневнику.

Члан 4.
Саобраћајни дневник попуњава се на тај начин да се 

подаци уписују редовно, тачно и уредно, тако да у сваком 
тренутку омогућава увид у одржавање јавног превоза лица 
у линијском друмском саобраћају.

Члан 5.
(1) Саобраћајни дневник води се на посебном Обрасцу 

СД, који се налази у Прилогу овог правилника и чини ње-
гов саставни дио.

(2) Саобраћајни дневник обавезно се налази у просто-
ријама аутобуске станице, односно терминала или полаз-
ном аутобуском стајалишту.

Члан 6.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о обрасцу, садржају и начину попуњавања са-
обраћајног дневника (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, број 52/09).

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.03/345-1592/17
21. августа 2017. године Министар,
Бања Лука Неђо Трнинић, с.р.

ПРИЛОГ

САОБРАЋАЈНИ ДНЕВНИК
Образац СД

Аутобуска станица – терминал – аутобуско стајалиште __________________________________________________________
                                                                                                                                 (непотребно прецртати)

Евиденција доласка, односно одласка аутобуса, дана ______________________ 20_____. године

Вријеме доласка (сат и минуте) Вријеме поласка (сат и минуте)

Ред. 
број

ЛИНИЈА
(полазна, 
успутна и 
крајња ста-
ница) и бр. 
линије за 
градски и 
приградски 
саобраћај

Период 
одржавања 
линије

По 
реду 
вожње

Стварно По реду 
вожње Стварно Прево-

зник
Број 
путног 
налога

Рег. број 
возила

Име и 
презиме 
чланова 
посаде 
возила

Примјед-
ба

Потпис 
лица 
које је 
изврши-
ло упис 
података

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1484
На основу члана 49. став 6. и члана 73. став 1. тачка 10) 

Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Срп-
ске (“Службени гласник Републике Српске”, број 47/17) и 
члана 82. став 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 саобраћаја и веза  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ОБРАСЦУ ИДЕНТИФИКАЦИОНЕ ИСКАЗНИЦЕ ЗА 

ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ЛИЦА

Члан 1.
Овим правилником прописују  се образац, садржај и 

начин попуњавања идентификационе исказнице за ванли-
нијски превоз лица.




