РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
На основу члана 3. став 1. тачка 1) Закона о превозу у друмском саобраћају
(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17) и члана 18. став 1. тачка 12.
Статута општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број 5/17),
Скупштина општине Станари, на 09. редовној сједници, одржаној 23.11.2017. године,
доноси
ОДЛУКУ
о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју
општине Станари

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Одлуком о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на
подручју општине Станари (у даљем тексту: Одлука) уређују се услови, начин и
организација обављања јавног превоза лица и ствари у друмском саобраћају, превоз
запрежним возилима, самарицама, пољопривредним машинама, мотоциклима и
мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни и други погон на територији
општине Станари.

II. УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА
Члан 2.
(1) Превозник је правно лице или предузетник који посједује одговарајућу лиценцу
превозника и обавља превоз лица, односно ствари.
(2) За приступ тржишту и вршење дјелатности друмског превоза, превозник је
дужан да испуњава опште и посебне услове прописане Законом о превозу у
друмском саобраћају и актима донесеним на основу њега.
Члaн 3.
(1) Општи услови за вршење превоза лица и ствари стичу се регистрацијом
дјелатности друмског превоза лица и ствари у друмском саобраћају код
надлежног регистрационог суда или надлежног органа општине Станари (у
даљем тексту: надлежног органа Општине), у складу са Законом и посебним
прописима.

(2) Посебни услови које превозник мора да испуни ради стицања права на
одговарајуће лиценце и легитимације за возача прописани су законом и
подзаконсим актима из ове области.

III. ЈАВНИ ПРЕВОЗ
Члан 4.
Јавни превоз лица у линијском друмском саобраћају на подручју oпштине
Станари могу вршити предузећа и друга правна лица, регистрована за обављање
превозничке дјелатности – јавног превоза лица у линијском градском и приградском
саобраћају, и превозник који има одобрење за обављање јавног превоза лица у
линијском друмском саобраћају (у даљем тексту: превозник).
Члан 5.
Јавни превоз у линијском друмском саобраћају је превоз лица и ствари на
одређеним линијама, који се врши по утврђеном и регистрованом реду вожње и по
утврђеном и објављеном цјеновнику услуга.

1. Возила у линијском друмском саобраћају
Члан 6.
(1) Јавни линијски превоз лица на подручју општине Станари може се вршити
аутобусима који имају одговарајући извод из лиценце.
(2) У унутрашњости возила, морају бити истакнуте важније одредбе о реду у
возилу (мјеста за посебне категорије путника, ознака улазних и излазних врата,
цијена возних карата и казни за путнике затечене без одговарајућих возних
карата, и слично).
Члан 7.
(1) Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и провјетрен.
(2) У зимском периоду, у дане када је вањска температура нижа од 3 степена
Целзијуса, аутобус, прије изласка на линију, мора бити загријан, а у току рада
нормално загријаван.
(3) Унутрашњост аутобуса ноћу и у условима смањене видљивости мора бити
освијетљена.
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Члан 8.
(1) Превозник има право да возила, опрему, возне карте и елементе информативног
система, који су у његовом власништву, користи за истицање рекламних порука,
у складу са законом и прописима који регулишу област рекламирања.
(2) Рекламне поруке превозник може истицати само на начин који не ремети
основну функцију возила, уочљивост информативних порука за кориснике
градског и приградског превоза и да не угрожава безбједност саобраћаја.

2. Одређивање и одржавање линија
Члан 9.
(1) Јавни превоз врши се ради задовољавања потреба корисника превозних услуга,
и то на:
1) сталним линијама, на којима се превоз врши у цијелом периоду важења
реда вожње,
2) сезонским линијама, на којима се превоз врши у одређеном периоду
важности реда вожње (школска линија, излетничка линија).

3. Усклађивање и регистрација редова вожње
Члан 10.
(1) Регистрација реда вожње аутобуских линија врши се на основу спроведеног
поступка јавног усклађивања редова вожње.
(2) Усклађивање редова вожње је поступак ради успостављања регистра редова
вожње аутобуских линија, на основу прописаних правила и процедура.
(3) Поред поступка јавног усклађивања, из става 1. овог члана, ред вожње
аутобуских линија може да се региструје и на основу јавног позива или
спроведеног поступка додјеле концесије, у складу са законом којим се уређује
област концесија.
(4) Начелник општине Станари доноси акт којим се прописују начин, критеријуми
и поступак усклађивања и регистрације редова вожње, образац и садржај
регистра редова вожње за превоз лица на територији општине Станари.
(5) Усклађивање и регистрацију реда вожње у линијском превозу на територији
општине Станари врши Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне
послове и екологију, односно Одсјек за стамбено-комуналне послове и
екологију општине Станари.
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Члан 11.
(1) Усклађивање и регистрација редова вожње обавезно се врши једном годишње.
(2) Поступак усклађивања и регистрације редова вожње покреће се посредством
јавног огласа објављеног у средствима јавног информисања, најкасније до 01.
фебруара за текућу годину.
(3) Поступак усклађивања и регистрације рeда вожње сматра се окончаним
доношењем коначног рјешења о регистрацији реда вожње, најкасније до 31.
маја за текућу годину.
(4) Ред вожње у линијском превозу лица региструје се на период од пет година.
(5) Ако усклађивањем редова вожње нису обезбијеђене потребе корисника превоза
на територији општине Станари, а након завршеног поступка усклађивања
редова вожње, на захтјев заинтересованог превозника, начелник општине може
рјешењем утврдити ред вожње по ком се обавља превоз.
(6) Рјешење, из става 5. овог члана, важи до завршетка поступка наредног
усклађивања и регистрације редова вожње на подручју општине Станари.
(7) Рјешење о регистрацији реда вожње и овјерен ред вожње доставља се
превознику.
(8) Накнаду за усклађивање и регистрацију редова вожње у линијском превозу лица
на територији општине Станари утврђује начелник општине Станари.
Члан 12.
(1) Превозник је дужан да линијски превоз врши у складу са регистрованим редом
вожње.
(2) Превозник је дужан да, приликом обављања линијског превоза, у сваком возилу
посједује оригинал или овјерену копију регистрованог реда вожње и цјеновник
услуга превоза.
(3) Одступања од регистрованог реда вожње на линији могу се вршити изузетно из
оправданих разлога (елементарне и временске неприлике, као и друге техничке
неприлике које угрожавају безбједност саобраћаја). Превозник је дужан да о
одступању и разлозима одступања обавијести надлежно одјељење општине
Станари, као и кориснике услуга превоза.
4. Аутобуска стајалишта
Члан 13.
(1) Аутобуско стајалиште је дио површине пута намијењен за заустављање
аутобуса ради уласка и изласка путника, које је обиљежено саобраћајним
знаком.
(2) Надлежни орган општине Станари, својом одлуком, одређује аутобуска
стајалишта која се користе за одређену врсту линијског превоза, а иста се
објављује у „Службеном гласнику општине Станари“.
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5. Ванлинијски превоз лица
Члан 14.
(1) Ванлинијски превоз лица је превоз унапријед познате групе лица, за који се
релација, цијена превоза, висина накнаде за споредне услуге, извршене за
потребе лица и пртљага који се превозе и други услови, утврђују уговором
између превозника и наручиоца превоза.
(2) Уговор, из става 1. овог члана, обавезно се налази у возилу којим се врши
превоз.
Члан 15.
(1) У возилу којим се врши ванлинијски превоз лица обавезно се налази прописно
попуњен, закључен и овјерен путни лист са списком путника.
(2) Путни лист је документ у ванлинијском превозу лица који, поред ознаке врсте
ванлинијског превоза, садржи податке о превозу (име и презиме, број личне
исправе).
Члан 16.
(1) Ванлинијски превоз лица може се обављати као повремени, наизмјенични и
уговорени.
(2) Уговорени ванлинијски превоз лица је превоз познате групе лица који се обавља
као превоз радника, ученика или студената између мјеста пребивалишта и
мјеста рада, односно образовних установа на утврђеној релацији, без пријема и
превоза других лица, при чему је превозник, за лица која се превозе, дужан да
обезбиједи идентификационе исказнице прије почетка превоза.
(3) На возилу којим се врши ванлинијски превоз лица, из става 1. овог члана, у
горњем десном углу предњег вјетробранског стакла, превозник је дужан да
истакне таблу са натписом: „Ванлинијски превоз“.
6. Јавни превоз ствари
Члан 17.
(1) Под јавним превозом ствари подразумијева се превоз код кога су елементи и
услови превоза (релација, цијена превоза, врста товара, тежина и други услови)
утврђени уговором између превозника и наручиоца превоза.
(2) Као доказ о утовару, из става 1. овог члана, сматра се товарни лист који се
обавезно налази у возилу којим се врши превоз ствари.
Члан 18.
(1) На подручју општине Станари није дозвољено вршити јавни превоз лица и
ствари запрежним возилима, самарицама, пољопривредним машинама,
мотоциклима и мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни и други
погон.
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IV. НАДЗОР НАД СПРОВОЂЕЊЕМ ОДЛУКЕ
Члан 19.
(1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врши саобраћајни инспектор.
(2) Надзор над спровођењем ове Одлуке могу вршити и органи комуналне
полиције, у складу са одредбама Закона о комуналној полицији.

V. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 20.
(1) Новчаном казном од 500,00 КМ до 1.000,00 КМ казниће се, за прекршај,
превозник и друго правно лице које:
1) врши превоз, а не испуњава или престане да испуњава опште и посебне
услове за вршење превоза (члан 3),
2) врши јавни превоз аутобусима у којима се не налази извод из лиценце
(члан 6. став 1),
3) у унутрашњости возила, уредно не истакнe важније одредбе о реду у
возилу (члан 6. став 2),
4) врши превоз супротно члану 7. ове Одлуке,
5) непрописно истакне рекламе и друге натписе (члан 8),
6) врши превоз на аутобуској линији за коју не посједује регистрован ред
вожње и цјеновник услуга (члан 12, став 2),
7) не почне или неуредно врши линијски превоз лица, обустави вршење
линијског превоз лица (члан 12, став 3),
8) непрописно врши ванлинијски превоз лица (члан 14, члан 15. став 1,
члан 16. став 3),
9) врши јавни превоз ствари, супротно одредбама члана 17.
(2) За прекршај, из става 1. овог члана, новчаном казном од 150,00 КМ до 200,00
КМ казниће се и одговорно лице у правном лицу.
(3) За прекршај, из става 1. овог члана, новчаном казном од 700,00 КМ до 1.200,00
КМ казниће се предузетник који врши превоз.
(4) За прекршај, из става 1. тачка 1) овог члана, новчаном казном од 500,00 КМ до
1.000,00 КМ казниће се физичко лице које врши превоз.
(5) За прекршаје, из става 1, тачке 4, 7, 8. и 9. овог члана, новчаном казном од 50,00
КМ до 100,00 КМ казниће се и возач, односно члан посаде возила.
Члан 21.
(1) На поступања супротна одредбама ове Одлуке, која нису санкционисана чланом
20. примјењиваће се казнене одредбе Закона о превоза у друмском саобраћају.
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VI. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 22.
Начелник општине Станари донијеће правилник, којим ће регулисати начин,
критеријуме и поступак усклађивања и регистрације редова вожње, најкасније у року
30 дана, од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 23.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о условима и
начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број 6/17).
Члан 24.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Станари“.

Број: 01-020-130/17
Датум: 23.11.2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
____________________________
Остоја Стевановић
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