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--------------------------------------------------------------------------------------------------
[Друга страна]

На основу члана 52. Закона о унутрашњој пловидби Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 54/19), лице 
коме је издато увјерење о положеном испиту има право управљати чамцем дужине до 20 m и истиснине до 100 t на унутрашњим пловним 
путевима, односно чамцима на мору дужине до 12 m и истиснине до 12 t без обзира на снагу мотора, уколико за поједине врсте чамаца 
није другачије прописано.

Based on the Article  52 of the Law of Inland Navigation of the Republic of Srpska (“Offi cial Gazette of the Republic of Srpska”, No. 54/19), a 
person who possesses a Certifi cate of passing the examination is authorized to operate a boat of up to 20m in length and up to 100 tons displacement 
on inland waterways, or boats of up to 12 m and up to 12 tons displacement on sea, regardless of engine power, exept if stipulated otherwise for 
certain types of boats.

Mјесто:
Place:____________

Капетанија пристаништа Брчко
Port Authority of Brčko Wharf

____________________________
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На основу члана 19. став 4. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17) и члана 76. став 2. Закона 
о републичкој управи (“Службени гласник Републике Срп-
ске”, брoj 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О УСКЛАЂИВАЊУ И 

РЕГИСТРАЦИЈИ РЕДОВА ВОЖЊЕ

Члан 1.
У Правилнику о усклађивању и регистрацији редова 

вожње (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 
8/18) у члану 14. послије ријечи: “са редом вожње” додају 
се ријечи: “градске аутобуске линије из члана 3. став 3. овог 
правилника, дужине преко 50 километара,”.

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

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”. 

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-1966/19 предсједника Владе РС,
13. јануара 2020. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правил-
ника о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), на приједлог При-
вредне коморе Републике Српске, министар саобраћаја и 
веза  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за репу-
бличке аутобуске линије које усклађује Привредна комора 
Републике Српске за регистрациони период 2020/2021. го-
динe именују се:

а) Милија Радовић, дипл. инж. саоб., из Бањалуке – 
предсједник,

б) Драгана Кокот, дипл. прав., из Бањалуке - члан и
в) Борис Микановић, дипл. инж. саоб., из Приједора - 

члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће Стручна служба Привредне коморе Републи-
ке Српске.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.  

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-2660/19 предсједника Владе РС,
30. децембра 2019. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.
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На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник Ре-
публике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правилника 
о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 76. 
став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 115/18), на приједлог Подручне 
привредне коморе Бања Лука, министар саобраћаја и веза  
д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА УСКЛАЂИВАЊЕ 

РЕДОВА ВОЖЊЕ

1. У Комисију за усклађивање редова вожње за подруч-
не аутобуске линије које усклађује Подручна привредна 
комора Бања Лука за регистрациони период 2020/2021. го-
динe именују се:

а) мр Драгослав Михајловић, дипл. инж. саоб., из Бања-
луке – предсједник,

б) Мирослав Минић, дипл. прав., из Бањалуке – члан и
в) Александра Микановић, дипл. инж. саоб., из Прије-

дора - члан.
2. Административне и друге послове за потребе Коми-

сије обављаће Стручна служба Подручне привредне коморе 
Бања Лука.

3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

 По овлашћењу
Број: 13.03/345-2692/19 предсједника Владе РС,
3. јануара 2020. године министар,
Бањалука Сребренка Голић, с.р.

75
На основу члана 18. став 2. Закона о превозу у друм-

ском саобраћају Републике Српске (“Службени гласник 
Републике Српске”, број 47/17), члана 4. став 1. Правил-
ника о усклађивању и регистрацији редова вожње (“Слу-
жбени гласник Републике Српске”, бр. 6/18 и 8/18) и члана 
76. став 2. Закона о републичкој управи (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 115/18), на приједлог По-
дручне привредне коморе Добој, министар саобраћаја и 
веза  д о н о с и




