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Српске, која ће након примопредаје обезбиједити чување 
имовине и након извршеног прегледа имовине информиса-
ти Владу Републике Српске о стању исте.

4. Генерални секретаријат Владе Републике Српске и 
Министарство финансија за имовину из тачке 2. одредиће 
правилан књиговодствени третман.

5. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1775/21 Предсједник
17. јуна 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1088
На основу чланa 40. Закона о концесијама (“Службени 

гласник Републике Српске”, бр. 59/13, 16/18 и 70/20), а у 
вези са чланом 10. став 1. Правилника о поступку усту-
пања уговора о концесији и промјени власничке структуре 
концесионара (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 
65/14 и 61/17) и члана 43. став 6. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Влада Републике Српске, на 126. сједници, одржа-
ној 17.6.2021. године,  д о н о с и

Р Ј ЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНИ РЈЕШЕЊА О ОДОБРАВАЊУ 

УСТУПАЊА УГОВОРА О КОНЦЕСИЈИ ЗА ИЗГРАДЊУ И 
КОРИШЋЕЊЕ СОЛАРНЕ ФОТОНАПОНСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

“ТРЕБИЊЕ 1” НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ТРЕБИЊА, 
број: 04/1-012-2-1557/21, од 20.5.2021. године (“Службени 

гласник Републике Српске”, број 50/21)

1. У Рјешењу о одобравању уступања Уговора о кон-
цесији за изградњу и коришћење соларне фотонапонске 
електране “Требиње 1” на подручју Града Требиња, број: 
04/1-012-2-1557/21, од 20.5.2021. године (“Службени гла-
сник Републике Српске”, број 50/21), у т. 1. и 2. ријечи: “СЕ 
Требиње” д.о.о. Требиње замјењују се ријечима: “СЕ Тре-
биње 1” д.о.о. Требиње.

2. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана 
објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.
Број: 04/1-012-2-1776/21 Предсједник
17. јуна 2021. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.

1089
На основу члана 12. став 3. Закона о жељезницама Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 19/17, 28/17 и 100/17) и члана 76. став 2. Закона о ре-
публичкој управи (“Службени гласник Републике Српске”, 
брoj 115/18), министар саобраћаја и веза  д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О ПРАВИМА И ОБАВЕЗАМА ПУТНИКА У 

ЖЕЉЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ

Предмет Правилника
Члан 1.

Овим правилником прописују се права и обавезе путни-
ка у жељезничком саобраћају, информације које пружају 
оператери, издавање карата, осигурање путника и њихове 
пртљаге, обавезе оператера према путницима у случају ка-
шњења, заштита и помоћ путницима са посебним потреба-
ма или смањеном покретљивошћу, одговорност оператера 
и путника и рјешавање жалби.

Уговор о превозу
Члан 2.

(1) Уговором о превозу оператер преузима превоз 
путника, а гдје је примјењиво и превоз пртљаге и возила 
до одредишта, те испоруку пртљаге и возила у мјесту одре-
дишта.

(2) Уговор о превозу потврђује се са једном или више 
карата које су издате путнику.

(3) Карта је доказ о закључивању и садржају уговора о 
превозу.

(4) Обавезе оператера према путницима прописане овим 
правилником не могу се ограничити нити се од њих опера-
тер може ослободити закључивањем уговора о превозу, али 
оператер може понудити уговорне услове који су за путнике 
повољнији од услова прописаних овим правилником.

(5) Оператери су дужни да одлуку о прекиду услуге 
превоза објаве на одговарајући начин прије почетка спро-
вођења одлуке о услугама превоза.

Информације
Члан 3.

(1) Приликом склапања уговора о превозу оператер је 
дужан да путнику пружи сљедеће информације:

1) информације прије почетка путовања које се односе 
на:

1. опште услове превоза који се примјењују на уговор 
о превозу,

2. возни ред и услове за најбрже путовање,
3. возни ред и услове за најниже цијене карата,
4. приступ, услове приступа и расположивост опреме у 

возу за лица са посебним потребама или смањеном покре-
тљивошћу,

5. приступ и услове приступа за бицикле,
6. расположивост сједала у вагонима за пушаче и не-

пушаче,
7. активности које би могле узроковати сметње или ка-

шњење услуге превоза,
8. расположивост услуга у возу,
9. поступак за поврат изгубљене пртљаге,
10. поступак за подношење жалби;
2) информације током путовања које се односе на:
1. услуге у возу,
2. сљедећу станицу,
3. кашњења,
4. главне везе,
5. питања заштите и безбједности.
(2) Оператер је обавезан да буде осигуран у складу са 

прописима којима је уређена област осигурања у саобраћају.

Карта
Члан 4.

(1) У општим условима о превозу одређују се форма и 
садржај карте, пртљага, као и слова којим се карта штампа.

(2) На карти се обавезно исписује сљедеће:
1) оператер,
2) изјава да се превоз врши у складу са овим правилни-

ком и Правилима CIV,
3) свака друга изјава која је потребна као доказ о закљу-

чењу и садржају уговора о превозу и која омогућује путни-
ку да се позове на права која произилазе из тог уговора.

(3) Након пријема карте путник је дужан да утврди да 
ли је карта сачињена у складу са условима прописаним у 
ставу 2. овог члана.

(4) Карта се може пренијети на неко друго лице ако није 
издата на путниково име и ако путовање још није започело.

(5) Карта се може издати и у форми електронски реги-
строваних података.

Продаја карата
Члан 5.

(1) Оператери продају карте путницима путем најмање 
једног од сљедећих продајних мјеста:

1) шалтера за продају карата или продајних аутомата,
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2) телефонски или путем интернета,
3) у возовима.
(2) Оператери нуде могућност набавке карата у возу, 

осим у случају када је то ограничено или није дозвољено из 
разлога повезаних са безбједношћу, злоупотребом, ако је за 
воз неопходна резервација или из комерцијалних разлога.

(3) Када на полазној станици не постоји шалтер или 
продајни аутомат, путници морају бити обавијештени о 
могућности и начину куповине карата телефонски, путем 
интернета или у возу, као и о најближој жељезничкој стани-
ци на којој постоји шалтер за продају карата или продајни 
аутомат.

(4) Оператери, управа станице и организатори путовања 
дужни су да, на одговарајући начин, информишу путнике о 
њиховим правима и обавезама.

(5) Оператеру или шалтеру за продају карата није до-
звољено да другим оператерима откривају личне податке о 
појединачним резервацијама.

Цијена превоза
Члан 6.

(1) Цијена превоза плаћа се унапријед, осим ако је дру-
гачије договорено између оператера и путника.

(2) Општи услови превоза утврђују услове под којима 
се остварује накнада за цијену превоза.

Обавеза посједовања важеће карте
Члан 7.

(1) Путник је дужан да од почетка путовања посједује 
важећу карту и да је покаже при прегледу карата.

(2) У општим условима о превозу оператер може про-
писати сљедеће:

1) да путник ако не посједује важећу карту, осим цијене 
возне карте, плати и доплату,

2) да путник ако одбије да плати накнаду за превоз или 
доплату, мора да прекине путовање,

3) услове под којима се плаћа надокнада,
4) да путници који представљају опасност за безбјед-

ност путовања и других путника, те узнемирују друге 
путнике могу бити искључени из превоза или се може зах-
тијевати да та лица прекину путовање и да немају право на 
поврат цијене карте или накнаде за пртљаг.

(3) Оператер је дужан да потврди на карти да је воз от-
казан или да је изгубљена веза.

Царинске и друге процедуре
Члан 8.

Путник је дужан да поштује царинске и друге админи-
стративне процедуре.

Поврат новца и преусмјеравање
Члан 9.

Ако се очекује кашњење у доласку на коначно одре-
диште, у оквиру уговора о превозу, дуже од 60 минута, пут-
ник може да тражи:

1) поврат пуне цијене карте, под условима којим је 
карта плаћена, за дио или дијелове пута које путник није 
остварио и за дио или дијелове пута које је већ остварио, 
ако путовање више не служи сврси у смислу првобитног 
плана путовања путника, те према потреби повратног путо-
вања до првог мјеста поласка првом приликом,

2) наставак путовања или преусмјеравање, под истим 
условима путовања, до коначног одредишта,

3) наставак путовања или преусмјеравање, под истим 
условима путовања, до коначног одредишта на неки касни-
ји датум по избору путника.

Накнада за кашњење
Члан 10.

(1) Без губитка права на превоз, путник може од жеље-
зничког оператера затражити накнаду за кашњење ако дође 

до кашњења између мјеста поласка и одредишта који су 
наведени на карти за које путник није добио поврат цијене 
карте, у складу с чланом 9. овог правилника.

(2) Најмање накнаде за кашњење су сљедеће:
1) 25% цијене карте за кашњења од 60 до 119 минута,
2) 50% цијене карте за кашњења од 120 минута или више.
(3) Путници који имају мјесечну карту и који наилазе на 

учестала кашњења и отказивања путовања током периода 
важности мјесечне карте могу затражити одговарајућу нак-
наду у складу са условима жељезничког оператера о накна-
дама којим су предвиђене мјере за утврђивање кашњења и 
за израчунавање накнаде.

(4) Накнада за кашњење израчунава се у односу на ције-
ну коју је путник стварно платио за закасњелу услугу.

(5) Ако се уговор о превозу односи на повратно путо-
вање, накнада за кашњење, било у поласку или у повратку, 
израчунава се у односу на половину цијене која је плаћена 
за карту, а на исти начин се цијена за закасњелу услугу, у 
оквиру било каквог другог облика уговора о превозу који 
омогућава путовање у неколико узастопних етапа, израчу-
нава сразмјерно пуној цијени.

(6) Накнада цијене карте исплаћује се у року од мјесец 
дана од дана подношења захтјева за накнаду.

(7) Накнада се може исплатити у облику ваучера и/
или других услуга ако су услови флексибилни (посебно у 
погледу периода важности карте и одредишта).

(8) На захтјев путника, накнада се исплаћује у новцу.
(9) Накнада цијене карте не умањује се за трошкове фи-

нансијских трансакција као што су таксе, трошкови теле-
фонирања или поштарина.

(10) Оператери могу увести најнижи праг испод којег се 
накнаде не исплаћују.

(11) Путник нема никакво право на накнаду ако је о ка-
шњењу био обавијештен прије него што је купио карту или 
ако је кашњење, чији је узрок наставак пута употребом дру-
ге услуге или преусмјеравање, мање од 60 минута.

Помоћ у случају кашњења превоза
Члан 11.

(1) У случају кашњења у доласку или одласку, оператер 
или станица дужни су да информишу путнике о ситуацији 
и о процијењеном времену одласка и процијењеном време-
ну доласка, чим им те информације буду на располагању.

(2) У случају кашњења из става 1. овог члана, које је 
дуже од 60 минута, путницима се бесплатно нуди сљедеће:

1) храна и пиће, примјерено дужини чекања, ако су на 
располагању на станици или у возу,

2) хотелски смјештај и превоз од станице до мјеста 
смјештаја, у случајевима кад је потребан боравак током 
једне или више ноћи или кад је потребан додатни боравак, 
ако и када је то могуће,

3) ако је воз блокиран на колосијеку, превоз од воза до 
станице, до алтернативног полазишта или до крајњег одре-
дишта, ако и када је то могуће.

(3) Ако се услуга превоза не може наставити, операте-
ри су дужни да, у најкраћем могућем року, организују за 
путнике алтернативне превозне услуге.

(4) На захтјев путника, оператер на карти потврђује да 
је при пружању услуге дошло до кашњења, усљед чега је 
дошло до пропуштања везе, или да је услуга била отказана.

(5) У случајевима из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана, опера-
тер је дужан да посебно води рачуна о потребама лица са 
посебним потребама или смањеном покретљивошћу, као и 
лицима у њиховој пратњи.

Правила за лица са посебним потребама или смањеном 
покретљивошћу

Члан 12.
(1) Оператери и управа станице дужни су да донесу 

правила којим се омогућава доступан превоз, без дискри-
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минације, лицима са посебним потребама или смањеном 
покретљивошћу.

(2) Лицима са посебним потребама или смањеном 
покретљивошћу се за резервацијe и карте не зарачунавају 
додатни трошкови.

(3) Оператер, продавач карата или организатор путо-
вања не смије одбити резервацију или издавање карте лицу 
са посебним потребама или смањеном покретљивошћу, те 
не смију захтијевати да такво лице прати неко друго лице, 
осим у случају када је то нужно потребно како би се испу-
нила правила из става 1. овог члана.

Обавеза давања информација о услугама лицима са 
посебним потребама или смањеном покретљивошћу

Члан 13.
(1) Оператер, продавач карата или организатор путо-

вања дужни су да, на захтјев, лицима са посебним потре-
бама или смањеном покретљивошћу дају информације о 
доступности услуга и условима приступа жељезничким 
возилима и опреми у возу.

(2) Када оператер, продавач карата и/или организатор 
путовања користе одступање прописано у члану 12. став 
1. овог правилника, дужни су да, у писаном облику, оба-
вијесте лица са посебним потребама или смањеном покре-
тљивошћу о разлозима за такво поступање у року од пет 
радних дана од дана одбијања резервације или одбијања 
издавања карте или захтијевања пратње за такво лице.

Обезбјеђивање доступног путовања возом за лица са 
посебним потребама или смањеном покретљивошћу

Члан 14.
(1) Оператери и станице, у складу с TSI за лица са 

посебним потребама или смањеном покретљивошћу, обе-
збјеђују да су станице, перони, жељезничка возила и друга 
опрема доступни тим лицима.

(2) Ако нема пратећег особља у возу или особља на ста-
ници, оператери и управљач инфраструктуром улажу све 
напоре да лицима са посебним потребама или смањеном 
покретљивошћу омогуће доступност путовања возом.

Пружање помоћи лицима са посебним потребама или 
смањеном покретљивошћу

Члан 15.
(1) На одласку, проласку или доласку лица са посебним 

потребама или смањеном покретљивошћу на станицу са 
особљем, управљач инфраструктуре обезбјеђује бесплатну 
помоћ на начин да се такво лице може укрцати у воз на од-
ласку или искрцати из воза при доласку, за коју вожњу је то 
лице купило карту, не доводећи у питање правила из члана 
12. став 1. овог правилника.

(2) На станицама без особља оператери и управа ста-
нице обезбјеђују да се у складу са правилима из члана 12. 
став 1. овог правилника приказују информације о најбли-
жим станицама са особљем и расположивој помоћи за лица 
са посебним потребама или смањеном покретљивошћу.

(3) Оператери су дужни да лицима са посебним потре-
бама или смањеном покретљивошћу пружају бесплатну по-
моћ у возу и током уласка у воз и изласка из воза.

(4) Помоћ у возу састоји се од настојања да се лици-
ма са посебним потребама или смањеном покретљивошћу 
понуди помоћ, како би се том лицу којем је онемогућен 
независан и безбједан приступ услугама у возу омогућио 
приступ тим услугама, као и другим путницима.
Услови под којим се пружа помоћ лицима са посебним 

потребама или смањеном покретљивошћу
Члан 16.

Оператери, управа станице, продавачи карата и органи-
затори путовања обавезни су да сарађују да би обезбије-
дили помоћ лицима са посебним потребама или смањеном 
покретљивошћу, у складу са сљедећим условима:

1) да се оператер, управа станице, продавач карата или 
организатор путовања код којег је карта купљена обавијести 
о потреби за таквом врстом помоћи најмање 48 часова прије 

него што је таква помоћ потребна, а ако карта омогућава 
више путовања, једно обавјештење је довољно ако су дате 
одговарајуће информације о распореду сљедећих путовања,

2) оператери, управа станице, продавачи карата и ор-
ганизатори путовања предузимају све мјере потребне за 
пријем обавјештења,

3) ако се не достави обавјештење у складу са тачком 1) 
овог става, оператер и управа станице предузимају све по-
требне активности да обезбиједе помоћ на начин да лице са 
посебним потребама или смањеном покретљивошћу може 
путовати,

4) не доводећи у питање надлежности других органа 
у погледу подручја смјештених изван простора станице, 
управа станице или било које друго овлашћено лице одре-
ђују мјеста унутар и изван станице на којима лица са по-
себним потребама или смањеном покретљивошћу могу 
обавјештавати о свом доласку на станицу и, према потреби, 
затражити помоћ,

5) помоћ се пружа под условом да је лице са посеб-
ним потребама или смањеном покретљивошћу присутно 
на одређеном мјесту у вријеме које одреди оператер или 
управа станице који пружају такву помоћ, водећи рачуна 
да договорено вријеме не смије бити дуже од 60 минута 
прије објављеног времена поласка или времена када је од 
свих путника затражено да се пријаве, а ако није одређено 
вријеме када лице са посебним потребама или смањеном 
покретљивошћу мора бити присутно, најмање 30 минута 
прије објављеног времена поласка или времена када је од 
свих путника затражено да се пријаве.

Накнада у случају губитка или оштећења опреме коју 
користе лица са посебним потребама или смањеном 

покретљивошћу
Члан 17.

Ако је оператер одговоран за потпуни или дјелимични 
губитак или оштећење опреме за кретање или друге посеб-
не опреме коју употребљавају лица са посебним потребама 
или смањеном покретљивошћу, не примјењује се никакво 
финансијско ограничење одговорности.

Безбједност путника
Члан 18.

Оператери, управљачи инфраструктуре и управе станице 
дужни су да, у договору са органима надлежним за послове 
здравствене заштите и унутрашњих послова, предузимају 
мјере у подручјима за која су одговорни и да их прилагоде 
нивоу заштите неопходном за гаранцију личне безбједности 
путника на станицама и у возовима, те да спријече поступке 
који би могли нарушити ниво безбједности.

Жалбе
Члан 19.

(1) Оператери успостављају механизам рјешавања жал-
би у погледу права и обавеза обухваћених овим правилни-
ком, те информишу путнике о свим потребним подацима и 
језику на коме се могу поднијети жалбе.

(2) Путници могу подносити жалбе било којем укљученом 
оператеру, а прималац жалби дужан је да у року од 30 дана 
од дана пријема притужбе достави одговор или, у оправданим 
случајевима, обавјештава путника до којег датума, али не дуже 
од 90 дана од дана подношења жалбе, може очекивати одговор.

(3) У годишњем извјештају оператери објављују број и 
врсте примљених жалби, обрађене жалбе, вријеме одговора 
и евентуалне мјере за побољшање стања.

Стандард квалитета услуге
Члан 20.

(1) Оператери дефинишу стандарде квалитета услуге и 
спроводе систем управљања квалитетом како би одржали 
квалитет услуге.

(2) Стандарди квалитета услуге обухватају најмање 
сљедеће елементе:

1) информације и карте,



 

8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 57 24.6.2021.

2) тачност услуга и општа начела рјешавања сметњи 
при пружању услуга,

3) отказивање услуга,
4) чистоћу жељезничких возила и станица (квали-

тет ваздуха у вагонима, хигијена санитарних просторија 
итд.),

5) испитивање задовољства странака,
6) поступање са жалбама, повратом трошкова и накна-

дама ради неиспуњавања стандарда квалитета услуге,
7) помоћ која се пружа лицима са посебним потребама 

или смањеном покретљивошћу.
(3) Оператери су дужни да сваке године, заједно са 

својим годишњим извјештајем, објављују извјештај о ква-
литету услуге.

(4) Извјештај о квалитету услуге објављује се на интер-
нет страницама оператера.

Превоз ручног пртљага, животиња, бицикала и возила
Члан 21.

(1) Путник може са собом понијети ручну пртљагу, као 
и живе животиње, ако је то предвиђено општим условима 
превоза и ако та пртљага или животиње не сметају или не 
узнемиравају остале путнике.

(2) Путник је лично одговоран за надзор своје ручне 
пртљаге и животиња које води са собом.

(3) Оператер може допустити путнику уношење бици-
кла у воз, према потреби уз накнаду ако се њиме лако ру-
кује, ако не смета другим лицима и ако жељезничка возила 
то омогућавају.

(4) Путник може отпремити предмете или животиње 
као предату пртљагу, у складу са општим условима пре-
воза.

(5) Оператер може допустити превоз возила приликом 
превоза путника, у складу са општим условима превоза.

(6) Превоз опасних материја као приручна пртљага, као 
предата пртљага у возилима или на њима, врши се у складу 
са одредбама РИД-а.

Провјера поштовања услова за превоз и садржај пртљага
Члан 22.

(1) Кад постоји сумња у погледу поштовања услова 
за превоз, оператер има право провјерити да ли предме-
ти (ручна пртљага, предата пртљага, возила, укључујући 
и њихов терет) и животиње задовољавају услове превоза, 
осим ако је таква провјера у супротности са прописима.

(2) Провјери из става 1. овог члана обавезно присуствује 
путник, а у супротном, провјера се врши уз присуство два 
свједока.

(3) Ако се утврди да услови за превоз пртљага нису 
испоштовани, оператер поступа у складу са општим усло-
вима превоза.

Обавеза путника да поштује царинске и друге 
формалности
Члан 23.

(1) Путник је дужан да поштује царинске или друге 
формалности у погледу приручне пртљаге, предате пртља-
ге, возила (укључујући и њихов терет) или животиње, као 
и да присуствује прегледу тих предмета, осим ако није дру-
гачије прописано.

(2) Путник је лично одговоран за надзор своје ручне 
пртљаге и животиња које води са собом.

Пртљажница
Члан 24.

(1) Уговорне обавезе које се тичу отпреме предатог 
пртљага утврђују се у пртљажници која се издаје путнику.

(2) Ако нема доказа о супротном, претпоставља се да је 
предата пртљага, кад је преузима оператер, у добром стању 
и да број и количина предмета пртљаге одговара ставкама у 
потврди о предатом пртљагу.

Садржај пртљажнице
Члан 25.

(1) Изглед и садржај пртљажнице, као и језик и слова 
којим је штампана и испуњена утврђују се у општим усло-
вима превоза.

(2) На пртљажници се уписује сљедеће:
1) назив оператера,
2) изјава да се превоз врши у складу са овим правилни-

ком и Правилима CIV,
3) свака друга изјава која доказује да постоји уговорна 

обавеза о отпреми предате пртљаге, која омогућује путнику да 
се позове на своја права која произилазе из уговора о превозу.

(3) Путник је дужан да провјери да ли је пртљажница 
исправно попуњена.

Начин отпреме пртљага
Члан 26.

(1) Пртљаг се предаје само уз предочење важеће возне 
карте која вриједи до одредишта пртљага.

(2) Оператер може отпремити предати пртљаг другим 
возом, другим обликом превоза или другим правцем од 
оног који користи путник.

Накнада за превоз пртљага и означавање пртљага
Члан 27.

(1) Накнада за превоз пртљага плаћа се приликом пре-
даје уколико није другачије договорено између путника и 
оператера.

(2) Путник мора означити сваки предмет пријављене 
пртљаге на видном мјесту, са читљивим подацима који се 
односе на име, презиме, адресу и одредиште.

Право располагања предатим пртљагом
Члан 28.

(1) Ако околности дозвољавају и ако то није у супрот-
ности с царинским или другим административним захтје-
вима, путник може затражити да му се пртљаг врати на 
мјесто предаје, уз предочење пртљажнице, те ако је то пре-
двиђено општим условима о превозу, уз предочење карте.

(2) Општи услови о превозу могу садржавати и друге 
прописе у погледу права располагања предатим пртљагом, 
посебно промјене у погледу одредишта и могућих финан-
сијских посљедица које путник треба да сноси.

Издавање пртљага
Члан 29.

(1) Предата пртљага испоручује се након предаје пр-
тљажнице и, ако је примјењиво, након плаћања износа који 
се процијени за пошиљку.

(2) Оператер има право, али није обавезан, провјерити 
има ли носилац пртљажнице право да подигне пошиљку.

(3) Сматра се да је роба испоручена носиоцу пртљажни-
це ако је:

1) уручена царинским или пореским службеницима у 
њиховим просторијама или складишту, кад не подлијеже 
контроли оператера,

2) ако су живе животиње предате трећој страни.
(4) Носилац пртљажнице може затражити испоруку 

пртљаге у мјесту одредишта након истека договореног вре-
мена, те кад је примјењиво, времена потребног за поступак 
царинских и других административних власти.

(5) Ако не преда пртљажницу, оператер је обавезан да 
испоручи пртљаг само лицу које може доказати своје право 
на пртљаг.

(6) Пртљаг се испоручује у мјесту одредишта на које 
је предат.

(7) Носилац пртљажнице чији пртљаг није испоручен 
може затражити да се потврди датум и вријеме кад је затра-
жио испоруку.

(8) Носилац пртљажнице или овлашћено лице може од-
бити да прихвати пртљаг ако оператер не удовољи захтјеву 
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да се обави преглед предатог пртљага, како би се утврдила 
евентуална штета.

Превоз возила
Члан 30.

(1) Уговорне обавезе које се односе на превоз возила 
утврђују се у потврди о превозу која се издаје путнику, а 
потврда се може укључити у карту путника.

(2) Одредбе које се односе на превоз возила, изглед и 
садржај потврде о превозу, као и језик и слова која се штам-
пају на потврди утврђују се у општим условима о превозу.

(3) На потврди о превозу обавезно се уписује сљедеће:
1) назив оператера,
2) изјава да се превоз одвија у складу са овим правилни-

ком и Правилима CIV,
3) свака друга изјава потребна да се докаже да постоје 

уговорне обавезе које се односе на превоз возила и које 
омогућују путнику да се позове на своја права која произи-
лазе из уговора о превозу.

(4) Након пријема потврде о превозу, путник је дужан 
да провјери да је потврда исправно попуњена.

Сходна примјена
Члан 31.

Одредбе овог правилника које се односе на превоз 
пртљага примјењују се и на превоз возила.

Аванс у случају смрти или тјелесне повреде путника
Члан 32.

(1) У случају смрти или тјелесне повреде путника, опе-
ратер је дужан да, без одлагања, а најкасније 15 дана након 
утврђивања идентитета лица које има право на накнаду, 
исплати аванс који је потребан за испуњење тренутних еко-
номских потреба, а пропорционално претрпљеној штети.

(2) Висина аванса из става 1. овог члана утврђује се у 
складу са прописима о обавезном осигурању у саобраћају.

(3) Авансна исплата не представља признавање од-
говорности и може бити покривена каснијим износима 
исплаћеним на основу одредаба овог правилника, али је 
неповратна, осим ако је штетни догађај проузрокован не-
маром или кривицом путника или ако лице које је примило 
предујам није лице које има право на накнаду.

Негирање одговорности
Члан 33.

Оператер је дужан да помогне путнику који захтијева нак-
наду штете од трећих лица, чак и у случају када тај оператер 
негира сваку одговорност за штету коју је путник претрпио.

Одговорност у случају смрти или тјелесне повреде
Члан 34.

(1) Оператер је одговоран за губитак или штету која на-
стане због смрти, тјелесне или неке друге повреде путника, 
а која је проузрокована штетним догађајем у превозу и која 
се догодила док је путник био у жељезничком возилу, ула-
зио или излазио из возила, без обзира на то која се жеље-
зничка инфраструктура користи.

(2) Оператер се ослобађа одговорности ако је:
1) штетни догађај изазван околностима које нису у вези 

са жељезничким саобраћајем, које оператер није могао 
избјећи и чије посљедице није могао спријечити, иако је 
предузео потребне мјере,

2) за штетни догађај крив путник,
3) смрт, тјелесна или друга повреда настала као посље-

дица понашања трећег лица и које оператер, иако је пре-
дузео потребне мјере, није могао избјећи или спријечити, 
при чему се трећим лицем не сматра други оператер који 
користи исту жељезничку инфраструктуру.

(3) Ако је штетни догађај посљедица понашања трећег 
лица, те ако упркос овој чињеници оператер није у потпу-
ности ослобођен одговорности на начин прописан у ставу 
2. тачка 3) овог члана, сматра се одговорним до границе 

утврђене овим правилником, али без утицаја на право по-
траживања оператера у односу на треће лице.

(4) Ако превоз који се врши према само једном уговору 
о превозу обавља неколико узастопних оператера, оператер 
који је обавезан да на основу уговора о превозу обезбиједи 
услугу превоза током које се догоди штетни догађај, одго-
воран је у случају смрти и повреде путника, а кад услугу 
превоза није вршио оператер него замјенски оператер, оба 
оператера солидарно одговарају.

Одштета у случају смрти
Члан 35.

(1) У случају смрти путника, одштета обухвата:
1) све неопходне трошкове након смрти, посебно тро-

шкове транспорта тијела и погребне трошкове,
2) ако смрт не наступи одмах, одштету прописану у чла-

ну 36. овог правилника.
(2) Ако су због смрти путника лица које је путник издр-

жавао или имао обавезу да издржава лишена издржавања, 
ова лица морају бити обештећена.

Одштета у случају тјелесне или друге повреде путника
Члан 36.

У случају тјелесне или неке друге повреде путника, 
одштета обухвата:

1) све неопходне трошкове, посебно лијечења и превоза,
2) накнаду за финансијски губитак због потпуне или 

дјелимичне радне неспособности или због повећаних по-
треба.

Одштета за друге повреде
Члан 37.

У складу са прописима који уређују област облигацио-
них односа и обавезног осигурања у саобраћају, утврђује се 
да ли оператер мора да исплати и у којем износу одштету за 
тјелесне и друге повреде које нису наведене у чл. 35. и 36. 
овог правилника.

Облик и износ одштете у случају смрти или тјелесне 
повреде
Члан 38.

(1) За одштету из члана 35. став 2. и члана 36. тачка 2) 
овог правилника додјељује се паушалан износ, али ако то 
затраже лица из члана 35. став 2. овог правилника, одштета 
може да се исплаћује и у ратама.

(2) Горња граница одштете по путнику утврђује се у 
складу са Уговором о извршењу сукцесивне услуге оба-
везног осигурања путника у жељезничком саобраћају (у 
даљем тексту: Уговор о обавезном осигурању), који се 
закључује сваке године.

Други облици превоза
Члан 39.

(1) Одредбе о одговорности оператера у случају смрти 
или тјелесне повреде путника не примјењују се на губитак 
или штету која настане у току превоза који, у складу са уго-
вором о превозу, није превоз жељезницом.

(2) Када се жељезничка возила превозе трајектом, одред-
бе које се односе на одговорност у случају смрти или тјеле-
сне повреде путника примјењују се и на губитак или штету 
наведену у члану 34. став 1. и члану 42. став 1. овог правил-
ника као посљедицу активности жељезнице која је настала 
док је путник у возилу, док улази или излази из возила.

(3) Кад је због ванредних околности привремено обу-
стављен жељезнички саобраћај и путници се превозе дру-
гим облицима превоза, оператер је одговоран у складу са 
одредбама овог правилника.

Одговорност оператера у случају отказивања, кашњења 
или изгубљене везе

Члан 40.
(1) Оператер је одговоран за губитак или штету која је 

проузрокована путнику отказивањем, кашњењем или изгу-
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бљеном везом, ако се путовање не може наставити истог 
дана или ако се наставак путовања истог дана не може тра-
жити због наведених околности.

(2) Штета обухвата трошкове смјештаја, као и трошко-
ве настале због потребе обавјештавања лица које чекају 
путнике.

Ослобађање од одговорности у случају отказивања, 
кашњења или изгубљене везе

Члан 41.
Оператер се ослобађа одговорности за отказивање, 

кашњење или губљење везе ако су наведени догађаји про-
узроковани на сљедећи начин:

1) околностима које нису повезане се жељезничким са-
обраћајем и које оператер, и поред предузетих мјера, није 
могао избјећи и спријечити посљедице,

2) ако су проузроковани од путника,
3) ако су настали дјеловањем трећег лица које оператер, 

и поред предузетих мјера, није могао избјећи и чије посље-
дице није могао спријечити.

Одговорност за губитак или штету пртљага
Члан 42.

(1) У случају усмрћења или тјелесне озљеде путника, 
оператер је одговоран за губитак или штету предмета које 
је путник имао на себи или код себе као приручни пртљаг, 
као и животињу коју је повео са собом.

(2) У свим другим случајевима који нису наведени у 
ставу 1. овог члана оператер није одговоран за укупан или 
дјелимичан губитак, односно штету приручне пртљаге и 
животиња из члана 21. став 2. овог правилника, осим ако је 
губитак или штета изазвана кривицом оператера.

Искључивање одговорности
Члан 43.

Оператер није одговоран путнику за губитак или штету 
насталу због тога што се путник не придржава формално-
сти предвиђених царинским или другим прописима.

Одговорност за пртљаг
Члан 44.

(1) Оператер је одговоран за губитак или штету насталу 
због потпуног или дјелимичног губитка или штете преда-
тог пртљага у периоду од када је оператер преузео пртљаг 
до времена испоруке, као и због кашњења испоруке.

(2) Оператер се ослобађа одговорности из става 1. овог 
члана ако је губитак или штета изазвана погрешним упут-
ствима путника или околностима које оператер није могао 
избјећи и чије посљедице није могао спријечити.

(3) Оператер се ослобађа одговорности и ако је губитак 
или штета настала због недостатка или неадекватне амба-
лаже пртљага, посебне природе пртљага и ако пошиљку 
чине предмети који нису прихватљиви за превоз.

(4) Оператер је дужан да докаже да је губитак, штета 
или кашњење са испоруком изазвано једним од узрока на-
ведених у ст. 2. и 3. овог члана.

Узастопни оператери
Члан 45.

Ако превоз који се обавља према једном уговору оба-
вља неколико узастопних оператера, сваки наредни опе-
ратер, преузимањем пртљага са пртљажницом или возила 
са потврдом о превозу, постаје уговорна страна уговора о 
превозу, у односу на отпрему пртљаге или превоз возила, 
на начин одређен условима из пртљажнице или потврде о 
превозу и преузима обавезе које из тога произлазе, те је у 
том случају сваки оператер одговоран за превоз током чи-
тавог пута до испоруке.

Замјенски оператер
Члан 46.

(1) Кад оператер повјери превоз, потпуно или дјели-
мично, замјенском оператеру, било да то чини на основу 

уговора о превозу или без уговора, оператер остаје одгово-
ран током читавог превоза.

(2) Све одредбе овог правилника и Правила CIV које 
се односе на одговорност оператера примјењују се и за од-
говорност замјенског оператера за превоз који он обавља.

(3) Сваки посебан уговор према којем оператер преузи-
ма обавезе неће имати значаја у погледу замјенског опера-
тера који их није изричито и у писаном облику прихватио, 
а без обзира на то да ли је замјенски оператер прихватио 
уговор или не, оператер остаје везан тим обавезама или од-
рицањем од права која произлазе из тог посебног уговора.

(4) У случају када су оператер и замјенски оператер од-
говорни и до мјере у којој су одговорни, њихова је одговор-
ност солидарна.

(5) Укупан износ одштете коју плаћа оператер и замјен-
ски оператер, као и друга лица чије услуге они користе у 
обављању превоза, не можe прелазити износе предвиђене 
овим правилником и Правилима CIV.

Губитак пртљага
Члан 47.

(1) Лице може, без давања даљих доказа, сматрати један 
предмет пртљага изгубљеним ако му се не испоручи или не 
стави на располагање у року 14 дана од дана кад је затра-
жио испоруку.

(2) Ако се предмет за који се сматрало да је изгубљен врати 
у року од једне године након захтјева за његовом испоруком, 
оператер је дужан да одмах обавијести лице које полаже право 
на тај предмет, ако је његова адреса позната или утврђена.

(3) Лице које има право може у року од 30 дана након 
пријема обавјештења из става 2. овог члана затражити да му 
се испоручи предмет пртљага, те у том случају плаћа трошко-
ве за превоз предмета од мјеста депоновања до мјеста гдје је 
извршена испорука и, кад је примјењиво, враћа умањену одш-
тету за све трошкове који су ту укључени, при чему задржава 
право да затражи одштету за кашњење испоруке.

(4) Ако нађени предмет пртљаге нико не затражи у року 
из става 3. овог члана или ако се предмет нађе након више 
од једне године након захтјева за испоруком, оператер може 
њиме располагати у складу са прописима који се примје-
њују у мјесту гдје се налази предмет пртљага.

Одштета у случају потпуног или дјелимичног 
губитка пртљага

Члан 48.
(1) У случају потпуног или дјелимичног губитка пре-

дате пртљаге, оператер је обавезан да плати износ одштете 
која је утврђена у Уговору о обавезном осигурању и оп-
штим условима о превозу.

(2) Начин одштете по килограму који недостаје или ко-
маду пртљага одређен је општим условима о превозу.

(3) Оператер је дужан да надокнади цијену превоза 
пртљага, као и остале износе у вези са превозом изгубље-
ног комада пртљага, као и већ плаћене царине и трошарине.

Одштета у случају штете на пртљагу
Члан 49.

(1) У случају штете на предатом пртљагу, оператер је 
дужан да плати одштету која је једнака губитку вријед-
ности пртљага, изузевши све друге штете.

(2) Ако је пртљаг изгубио на вриједности кроз 
оштећење, одштета не смије прелазити износ који се плаћа 
у случају укупног губитка.

(3) Ако је само дио пртљага изгубио на вриједности 
због оштећења, одштета не смије прелазити износ који се 
плаћа да је тај дио изгубљен.

Одштета у случају кашњења предатог пртљага
Члан 50.

(1) У случају кашњења испоруке предатог пртљага, 
оператер је дужан да плати за свако раздобље од 24 часа од 
затражене испоруке, а највише за 14 дана, и то:
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1) ако лице које има право докаже да је тиме претрпјело 

губитак или штету, одштету која је једнака износу губитка 
или штете,

2) ако лице које има право не докаже да је тиме претр-
пљен губитак или штета, подмирена штета се исплаћује у 
складу са општим условима о превозу.

(2) Начин одштете по килограму који недостаје или ко-
маду пртљага одређен је општим условима о превозу.

(3) У случају укупног губитка пртљаге, одштета пре-
двиђена у ставу 1. овог члана не исплаћује се уз одштету 
предвиђену у члану 48. овог правилника, док у случају 
дјелимичног губитка пртљага, одштета се плаћа у погледу 
оног дијела пртљага који није изгубљен.

(4) У случају штете на пртљагу која није резултат за-
касњеле испоруке, одштета предвиђена у ставу 1. овог чла-
на исплаћује се, гдје је примјењиво, уз одштету предвиђену 
у члану 49. овог правилника.

(5) Одштета из става 1. овог члана, заједно са одштетом 
из чл. 48. и 49. овог правилника, не смије прелазити одште-
ту која би се платила у случају потпуног губитка пртљага.

Одштета у случају кашњења у утовару или 
испоруци возила

Члан 51.
(1) У случају кашњења у утовару или у испоруци во-

зила због разлога који се приписују оператеру, оператер је 
дужан да ако лице које има право докаже да је тиме претр-
пјело губитак или штету, плати одштету која не прелази 
износ цијене превоза.

(2) Ако у случају кашњења у утовару због разлога који 
се приписују оператеру, лице које има право одлучи да не 
настави са уговором о превозу, цијена превоза се враћа, а 
осим тога, ако лице које има право докаже да је због ка-
шњења претрпљен губитак или штета, може затражити 
одштету која не прелази цијену превоза.

Одштета у случају потпуног или дјелимичног 
губитка возила

Члан 52.
(1) У случају потпуног или дјелимичног губитка вози-

ла, одштета која се плаћа лицу које има право за доказа-
ни губитак или штету обрачунава се на основу уобичајене 
вриједности возила и у складу са Уговором о обавезном 
осигурању.

(2) Пуна или празна приколица сматра се одвојеним во-
зилом.

Одговорност за друге предмете
Члан 53.

У погледу предмета остављених у возилу или причвр-
шћених на возило, оператер је одговоран само за губитак 
или штету изазвану његовом кривицом, а укупни износ 
одштете не смије прелазити износ утврђен у Уговору о оба-
везном осигурању.

Члан 54.
Одредбе овог правилника у вези са одговорношћу за 

пртљаг примјењују се и на возила.

Конверзија и камате
Члан 55.

(1) У случају гдје обрачун одштетног износа захтијева 
конверзију износа изражених у страној валути, конверзија 
се обавља према курсу важећем на дан и у мјесту плаћања 
одштете.

(2) Лице које има право може тражити камате на одштет-
ни износ, обрачунате по стопи од 5% годишње, од дана под-
ношења захтјева за одштету или ако није постављен захтјев, 
од дана када је покренут поступак за плаћање одштете, а у 
случају одштете због смрти или тјелесне повреде, камате се 
обрачунавају од дана кад су се ти догађаји десили.

(3) У случају пртљага, камате на одштетни износ 
плаћају се у складу са прописима који уређују ову област.

(4) У случају пртљага, ако лице које има право не пре-
да оператеру у разумном року пратећу документацију по-
требну за рјешавање захтјева, неће се обрачунавати камате 
између истека датог рока и стварне предаје те документа-
ције.

Одговорност оператера за особље и лица чије 
услуге користи

Члан 56.
(1) Оператер је одговоран за своје особље и друга лица 

чије услуге користи у обављању превоза кад то особље или 
друга лица дјелују у оквиру својих дужности.

(2) Под другим лицима из става 1. овог члана подразу-
мијева се управљач жељезничке инфраструктуре на којој се 
врши превоз.

Одговорност путника
Члан 57.

Путник је одговоран оператеру за сваки губитак или 
штету која је резултат неиспуњења обавеза утврђених у 
чл. 8. и 23. и члану 27. став 2. овог правилника, посебним 
одредбама за превоз возила садржаним у општим условима 
о превозу и РИД-у, као и губитком или штетом коју изазову 
предмети и животиње које има са собом, осим ако не дока-
же да су губитак или штета изазвани околностима које није 
могао спријечити или чије посљедице није могао избјећи, 
упркос понашању савјесног путника.

Утврђивање губитка или штете пртљага
Члан 58.

(1) Кад оператер открије или претпостави дјелимичан 
губитак или штету предмета које превози и за које је од-
говоран (пртљаг, возила), односно кад то утврди лице које 
има право, оператер је дужан да одмах и, ако је могуће у 
присуству лица које има право, састави извјештај о губитку 
или штети, стању предмета и, ако је могуће, обиму штете 
или губитка, узроку и времену кад се догодила.

(2) Копија извјештаја се, бесплатно, даје лицу које има 
право.

(3) Ако лице које има право не прихвати чињенице 
изнесене у извјештају, може затражити да се стање пртља-
га или возила, као и узрок и износ губитка, односно штете 
утврди од стране стручњака којег именују или уговорне 
странке уговора о превозу или суд.

(4) Поступак се спроводи према законима и прописима 
државе у којој се обавља утврђивање.

Потраживање у случају смрти или тјелесне повреде
Члан 59.

(1) Захтјев за потраживања која се односе на одго-
ворност оператера у случају смрти или тјелесне повреде 
путника предају се у писаном облику оператеру против 
којег се покреће поступак.

(2) У случају превоза према једном уговору, а који оба-
вља неколико узастопних оператера, потраживања се могу 
поднијети против првог или посљедњег оператера, као и 
против оператера који има сједиште или пословницу, од-
носно агенцију која је закључила уговор о превозу у држа-
ви гдје путник има пребивалиште или боравиште.

(3) Остала потраживања која се односе на уговор о пре-
возу предају се у писаном облику оператеру наведеном у 
члану 60. ст. 2. и 3. овог правилника.

(4) Документи који се прилажу уз захтјев морају бити у 
оригиналу или овјереној копији, а након рјешавања по зах-
тјеву, оператер може затражити предају карте, пртљажнице 
и потврде о превозу.

Оператери против којих се може покренути поступак
Члан 60.

(1) Поступак за утврђивање одговорности оператера у 
случају смрти или тјелесне повреде путника може се покре-
нути само против оператера који је одговоран у складу са 
чланом 34. став 4. овог правилника.
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(2) У складу са ставом 4. овог члана, а на основу уго-
вора о превозу, путник може покренути поступак против 
првог оператера, посљедњег или оператера који је обављао 
дио превоза на којем се десио штетни догађај због којег се 
поступак покреће.

(3) Кад превоз обавља неколико узастопних оператера, 
оператер који испоручује пртљаг или возило мора бити, уз 
његов пристанак, уписан на пртљажници или потврди о 
превозу, а поступак се може покренути против њега на на-
чин прописан у ставу 2. овог члана, чак и ако није примио 
пртљагу или возило.

(4) Поступак за поврат износа плаћеног на основу уго-
вора о превозу може се покренути против оператера који је 
примио тај износ или против оператера у чије име је новац 
примљен.

(5) Поступак може бити покренут против оператера 
који није наведен у ст. 2. и 4. овог члана када је покренут 
као противтужба или у случају изузећa у поступку који се 
односи на главни захтјев на основу истог уговора о превозу.

(6) У мјери у којој се овај правилник примјењује на за-
мјенског оператера, поступак може бити покренут и против 
њега.

(7) Ако лице које покреће поступак има избор између 
неколико оператера, његово право избора престаје чим је 
покренуо поступак против једног од њих, а то вриједи и ако 
има избор између једног или више оператера и замјенског 
оператера.

Гашење права на покретање поступка у случају смрти 
или тјелесне повреде

Члан 61.
(1) Право на покретање поступка за утврђивање одго-

ворности оператера у случају смрти или повреде путника 
престаје ако лице које има право не поднесе једном од опе-
ратера наведеним у члану 59. ст. 1. и 2. овог правилника 
обавјештење о штетном догађају у року од годину дана от-
кад је сазнао за губитак или штету.

(2) Када лице које има право усменим путем обавјешта-
ва оператера о штетном догађају из става 1. овог члана, 
оператер је дужан да му изда потврду о датом усменом оба-
вјештењу.

(3) Право на покретање поступка не престаје у сље-
дећим случајевима:

1) ако у року предвиђеном у ставу 1. овог члана лице 
које има право поднесе захтјев,

2) ако је у року предвиђеном у ставу 1. овог члана опе-
ратер који је одговоран сазнао за штетни догађај по путни-
ка на други начин,

3) ако обавјештење о штетном догађају није дато или 
је дато касније због околности на које лице које има право 
није могло утицати,

4) ако лице које има право докаже да је штетни догађај 
настао кривицом оператера.

Гашење права на покретање поступка у случају 
дјелимичног губитка или штете или кашњења испоруке

Члан 62.
(1) Преузимањем пртљага од лица које има права пре-

стају сва права на покретање поступка против оператера 
која произлазе из уговора о превозу у случају дјелимичног 
губитка или штете или кашњења испоруке.

(2) Право на покретање поступка не престаје у сље-
дећим случајевима:

1) у случају дјелимичног губитка или штете ако:
1. је губитак или штета утврђена у складу са чланом 58. 

овог правилника, прије преузимања пртљага од лица које 
има право,

2. утврђивање које је требало спровести у складу са 
чланом 58. овог правилника није обављено искључиво кри-
вицом оператера;

2) у случају губитка или штете која није очигледна и 
чије је постојање утврђено након преузимања пртљага од 
лица које има право ако:

1. затражи поступање у складу са чланом 58. овог пра-
вилника одмах након што открије губитак или штету, али 
најкасније три дана након преузимања пртљага,

2. докаже да се губитак или штета догодила између 
времена преузимања пртљага од оператера и времена 
испоруке;

3) у случају кашњења с испоруком, ако лице које има 
право у року од 21 дан затражи своја права у односу на уза-
стопне оператере;

4) ако лице које има права докаже да је губитак или 
штета настала кривицом оператера.

Рок за покретање поступка на основу уговора о превозу
Члан 63.

(1) Рок за покретање поступка на основу уговора о пре-
возу је једна година, а двије године у случају поступка за 
губитак или штету насталу због пропуста који је почињен 
намјерно, односно због немара знајући да ће наступити гу-
битак или штета.

(2) Рок из става 1. овог члана односи се на сљедеће по-
ступке:

1) за одштету за тотални губитак од 14 дана након исте-
ка рока предвиђеног у члану 29. став 4. овог правилника,

2) за одштету за дјелимични губитак, штету или ка-
шњење испоруке од дана кад је испорука извршена,

3) у свим другим случајевима који укључују превоз 
путника од дана истека важности карте.

Расподјела накнаде за превоз
Члан 64.

Сваки оператер који оствари или би морао остварити 
накнаду за превоз дужан је да плаћа одговарајућим опера-
терима њихов удио те накнаде, а начин плаћања одређен је 
споразумом међу узастопним оператерима.

Регрес
Члан 65.

(1) Оператер који је платио одштету има право регреса 
од оператера који су вршили дио превоза на сљедећи начин:

1) искључива одговорност је на оператеру који је 
изазвао губитак или штету,

2) кад је штету узроковало неколико оператера, сваки 
оператер одговара за губитак или штету коју је он изазвао, 
а ако није могуће утврдити, одштета се расподјељује међу 
њима,

3) ако се не може доказати који је од оператера изазвао 
губитак или штету, одштета се расподјељује међу операте-
рима који су учествовали у превозу, осим оних који докажу 
да они нису криви за губитак или штету, те таква расподје-
ла биће пропорционална њиховом одговарајућем удјелу и 
цијени превоза.

(2) У случају да један од оператера није у могућности 
да плати одштету, његов дио ће се расподијелити међу 
осталим оператерима који су вршили превоз, пропорцио-
нално њиховом учешћу у цијени превоза.

(3) Оператер који остварује право на регрес своја права 
остварује у поступку пред надлежним судом, ако не може 
постићи договор са осталим оператерима.

Споразум о начину расподјеле накнаде
Члан 66.

Оператери могу међусобно закључити споразуме о на-
чину расподјеле накнаде за превоз и праву на регрес.

Надзор
Члан 67.

Инспекцијски надзор над примјеном одредаба овог пра-
вилника врши Републичка управа за инспекцијске послове.
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Завршна одредба

Члан 68.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана обја-

вљивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 13.04/340-973/21
28. маја 2021. године Министар,
Бањалука Недељко Ћорић, с.р.

1090
На основу члана 112. став 3. Закона о спорту Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
79/20) и члана 76. став 2. Закона о републичкој управи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 115/18), ми-
нистар породице, омладине и спорта, 31. маја 2021. године,  
д о н о с и

ПРАВИЛНИК
О УСЛОВИМА И КРИТЕРИЈУМИМА ЗА 

ФИНАНСИРАЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА 
КОЈИМА СЕ ОСТВАРУЈЕ ОПШТИ ИНТЕРЕС 

У ОБЛАСТИ СПОРТА

Члан 1.
Овим правилником прописују се поступак за утврђи-

вање услова и критеријума за финансирање реализације 
програма носилаца развоја спорта у којима се остварује 
општи интерес у области спорта, начин израде и доставља-
ња извјештаја о реализацији програма, начин и поступак 
одобрења програма и додјеле средстава и начин и поступак 
контроле и анализе реализације одобрених програма.

Члан 2.
Носиоци развоја спорта у Републици Српској (у даљем 

тексту: Република) су:
1) Република и јединице локалне самоуправе,
2) спортски савези Републике,
3) спортске организације,
4) спортске организације лица са инвалидитетом,
5) стручна удружења (судија, тренера, спортских 

стручњака и стручњака у спорту),
6) школе, високошколске установе, институције, ор-

ганизације које својим радом доприносе развоју спорта и 
спортисти појединци.

Члан 3.
Основу за планирање средстава у буџету Републике и 

учешће у финансирању носилаца развоја спорта чини го-
дишњи план рада Министарства породице, омладине и 
спорта (у даљем тексту: Министарство) чији је саставни 
дио Програм развоја спорта Републике Српске са приори-
тетним областима финансирања (у даљем тексту: Програм) 
у оквиру активности дефинисаних чланом 108. Закона о 
спорту (у даљем тексту: Закон) и овим правилником. 

Члан 4.
(1) Министарство, до 15. јула текуће године, доноси 

Програм за наредну буџетску годину, а Програм се реви-
дира у року од 60 дана од дана усвајања буџета Републике 
Српске.

(2) Изузетно, Програм се може ревидирати у случају 
ребаланса буџета у текућој буџетској години.

Члан 5.
Програм је од општег интереса за Републику и његова 

реализација се финансира из буџета Републике, односно 
Министарства.

Члан 6.
Министарство доноси Програм за наредну буџетску го-

дину на основу утврђених приоритетних области финанси-
рања у текућој буџетској години.

Члан 7.
(1) Министарство врши расподјелу буџетских средста-

ва на основу финансијских захтјева носилаца развоја спор-
та, који се достављају најкасније до 1. јуна текуће године, у 
форми прописаној овим правилником.

(2) Изузетак од финансирања у предвиђеном року из 
става 1. овог члана јесте финансирање захтјева или актив-
ности носиоца развоја спорта који се не могу реално плани-
рати у буџетској години из сљедећих разлога:

1) буџетска година се календарски не поклапа са такми-
чарском сезоном и носиоци развоја спорта нису у могућ-
ности да планирају у којем рангу ће се такмичити у наред-
ној такмичарској сезони,

2) када се ради о суфинансирању изградње, рекон-
струкције и санације спортских објеката и терена која због 
временских прилика, испуњавања услова за такмичење и 
других услова који могу умањити вриједност објекта или 
терена захтијева хитно дјеловање,

3) немогућности планирања организације манифеста-
ција од значаја за Републику од стране носилаца развоја 
спорта,

4) у случају када због недостатка средстава носиоцу ра-
звоја спорта пријети престанак рада, казна од међународ-
них спортских организација/асоцијација, испадање из ран-
га такмичења и других околности које могу угрозити рад и 
функционисање носиоца развоја спорта.

(3) У случајевима из става 2. т. од 1) до 4) овог чла-
на финансијски захтјеви или активности носилаца развоја 
спорта могу се финансирати до 31. децембра текуће године.

(4) Носиоци развоја спорта достављају најкасније 60 
дана од дана уплате средстава Министарству финансијске 
и наративне извјештаје, са доказима о намјенском утрошку 
средстава на прописаним обрасцима, који се налазе у при-
лозима 1. и 2. овог правилника и чине његов саставни дио.

(5) Министарство врши надзор над намјенским тро-
шењем одобрених средстава.

Члан 8.
Финансијски захтјеви носилаца развоја спорта достављају 

се Министарству до рока утврђеног чланом 7. став 1. овог пра-
вилника и односе се на сљедеће области и активности:

1) обезбјеђивање услова за припрему, учешће и оства-
ривање врхунских спортских резултата спортиста на олим-
пијским играма, параолимпијским играма и другим званич-
ним међународним спортским такмичењима,

2) активности републичких спортских савеза преко 
којих се остварују општи интерес у области спорта,

3) изградњу, опремање и одржавање спортских објеката 
који су од посебног значаја за развој спорта на подручју 
Републике, водећи рачуна о регионалној покривености,

4) научне скупове и истраживачко-развојне и научно-
истраживачке пројекте у спорту,

5) унапређење стручног рада и стручно оспособљавање 
у области спорта кроз континуирану едукацију у спорту,

6) унапређење здравствене заштите спортиста,
7) унапређење рекреативног спорта, промоцију и под-

стицање бављења спортом свих грађана Републике, а наро-
чито дјеце, жена, омладине, лица са инвалидитетом, спорт-
ских ветерана и запослених,

8) спречавање негативних појава у спорту, као што су 
допинг, насиље и недолично понашање,

9) организацију међународних и републичких спорт-
ских манифестација од посебног значаја за Републику,

10) активности на испуњавању међународних обавеза у 
области спорта и развој спорта у дијаспори,

11) обезбјеђивање услова за организовање и одржавање 
школских и студентских такмичења на територији Репу-
блике,

12) унапређење издаваштва и јавног информисања у 
спорту од републичког значаја,




