
8. март 2017. Број 19 3

809
На осно ву чла на 64. став 4. За ко на о пре во зу пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник РС”, број 68/15),
Ми ни стар гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре доноси

П РА  В И Л  Н И К

о са др жи ни обра сца ре да во жње, са др жи ни и на чи ну во ђе ња ре ги стра и на чи ну ове ре ре да во жње  
у ме ђу ме сном пре во зу

Члан 1. 
Овим пра вил ни ком про пи су је се са др жи на обра сца ре да во жње, са др жи на и на чин во ђе ња ре ги стра ове ре них ре до ва во жње и на чин 

ове ре ре да во жње у ме ђу ме сном пре во зу.

Члан 2. 
Обра зац ре да во жње са др жи: 
1) по слов но име и адре су пре во зни ка, у гор њем ле вом углу ре да во жње;
2) про стор за ре ги стра ци ју и ове ру ре да во жње, у гор њем де сном углу ре да во жње;
3) на зив ли ни је  – по чет на и крај ња ауто бу ска ста ни ца, од но сно ауто бу ско ста ја ли ште и нај ма ње јед на ауто бу ска ста ни ца, од но сно 

ауто бу ско ста ја ли ште ко је бли же од ре ђу је пра вац ли ни је, осим ако ред во жње са др жи са мо по чет ну и крај њу ста ни цу, од но сно ста ја ли ште; 
4) ред ни број сва ког по ла ска; 
5) ре до след ауто бу ских ста ни ца, од но сно ауто бу ских ста ја ли шта од по чет не до крај ње ауто бу ске ста ни це, од но сно ауто бу ског ста ја-

ли шта (за ауто бу ску ста ни цу уно си се на зив на се ља или на се ље ног ме ста са на зна ком АС, а ако у на се љу или на се ље ном ме сту по сто је 
две или ви ше ауто бу ских ста ни ца уно си се и адре са ауто бу ске ста ни це);

6) вре ме на по ла за ка на ауто бу ским ста ни ца ма и ауто бу ским ста ја ли шти ма, вре ме на до ла за ка на крај њим ауто бу ским ста ни ца ма и 
ауто бу ским ста ја ли шти ма на ли ни ји, као и вре ме на до ла за ка и по ла за ка на ауто бу ским ста ни ца ма ако је пред ви ђе но за др жа ва ње;

7) уда ље ност ауто бу ских ста ни ца и ауто бу ских ста ја ли шта од по чет не ауто бу ске ста ни це, од но сно ауто бу ског ста ја ли шта из ра же на 
у ки ло ме три ма;

8) ре жим оба вља ња пре во за на ли ни ји (сва ко днев но, од ре ђе ним да ни ма у не де љи и сл.); 
9) рок ва же ња ре да во жње и 
10) пот пис овла шће ног ли ца и пе чат пре во зни ка.
Ред во жње штам па се на па пи ру А4 фор ма та бе ле бо је.
Обра зац ре да во жње дат је у При ло гу, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 3. 
Ре ги стар ове ре них ре до ва во жње у ме ђу ме сном пре во зу са др жи: 
1) ред ни број; 
2) по слов но име и адре су пре во зни ка; 
3) ма тич ни број пре во зни ка; 
4) на зив ли ни је; 
5) број по ла за ка на ли ни ји; 
6) број и да тум ре ше ња о ре ги стра ци ји и ове ри ре да во жње; 
7) ре ги стар ски број ре да во жње; 
8) рок ва же ња ре да во жње; 
9) број и да тум ре ше ња ко јим се одо бра ва из ме на ре ги стро ва ног ре да во жње и
10) на по ме ну (бри са ње или од ја ва ре ги стро ва ног ре да во жње од но сно по ла ска, пре ста нак оба вља ња ме ђу ме сног пре во за по ре ги-

стро ва ном ре ду во жње због пре стан ка ва же ња ли цен це за пре воз и сл.).

Члан 4. 
Ре ги стар се во ди у об ли ку књи ге твр дог по ве за. 
На пред њој стра ни ко ри ца сто ји на зив ре ги стра, и то: „Ре ги стар ове ре них ре до ва во жње у ме ђу ме сном пре во зу” и ка лен дар ска го-

ди на ре ги стра ци је ре до ва во жње.

Члан 5. 
Ове ра ре ги стро ва ног ре да во жње вр ши се упи сом ре ги стар ског бро ја ре да во жње, да ту ма ове ре ре да во жње, ста вља њем пе ча та и 

пот пи са овла шће ног ли ца ми ни стар ства над ле жног за по сло ве са о бра ћа ја у про сто ру на ре ду во жње ко ји је пред ви ђен за ре ги стра ци ју и 
ове ру ре да во жње.

Ред во жње ове ра ва се у три при мер ка, од ко јих се је дан при ме рак до ста вља пре во зни ку.

Члан 6.
Да ном по чет ка при ме не овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи Пра вил ник о са др жи ни обра сца ре да во жње и са др жи ни и на чи ну во ђе-

ња ре ги стра и ове ре ре да во жње у ме ђу ме сном пре во зу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 20/96 и 20/04).

Члан 7.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 15. 

ју на 2017. го ди не.
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У Бе о гра ду, 24. фе бру а ра 2017. го ди не

Ми ни стар, 
проф. др Зо ра на З. Ми хај ло вић, с.р.
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