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На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 97/16), члана 3. Закона о превозу у друмском 
саобраћају („Службени гласник Републике Српске'', бр. 47/17)  и чл. 36. и 87. 
Статута Општине Градишка („Службени гласник општине Градишка“, број 4/17) 
Скупштина општине Градишка  на сједници одржаној дана 29.03.2018. године 
доноси: 
 

О Д Л У К У 
 

o условима и начину обављања јавног превоза лица 
и ствари на подручју општине Градишка 

 
 
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 
                                                               Члан 1. 
Овом одлуком дефинишу се услови и начин обављања јавног превоза лица и 
ствари у друмском саобраћају, регистрација и усклађивање редова вожње и рад 
аутобуских станица и терминала за приградски превоз лица на подручју 
општине Градишка. 
 
 
 II УСЛОВИ И НАЧИН ОБАВЉАЊА  ЈАВНОГ ПРЕВОЗА ЛИЦА У ГРАДСКОМ  
    И ПРИГРАДСКОМ САОБРАЋАЈУ 
  
                                                             Члан 2. 
Превоз лица  у линијском градском и приградском саобраћају обавља се 
аутобусима намијењеним за градски и приградски саобраћај, који морају 
испуњавати услове утврђене прописима који регулишу безбједност саобраћаја 
на путевима и област превоза у друмском саобраћају. 
 
                                                                Члан 3. 
Прије почетка обављања дјелатности превоза превозник је обавезан прибавити: 
рјешење о регистрацији обављања дјелатности код надлежног органа, лиценцу 
за превозника, те извод из лиценце за јавни линијски превоз лица, издате од 
стране Министарства саобраћаја и веза Републике Српске, у складу са 
Правилником о условима и поступку издавања лиценце превозника, извода из 
лиценце и начину означавања возила („Службени гласник Републике Српске“, 
број 77/17). 
 
                                                               Члан 4. 
(1) У возилу којим се врши линијски превоз лица мора се се налазити: Потврда 
о регистрацији возила, потврда о извшеном редовном техничком прегледу, 
извод из лиценце, легитимација за возача моторног возила, путни налог и 
овјерен ред вожње на утврђеној аутобуској линији.  
 
(2) Поред докумената из става 1. у возилу којим се обавља ванлинијски превоз 
морају се налазити: уговор о ванлинијском превозу и овјерен путни лист са 
списком путника. 
 

Члан 5. 
(1) Јавни превоз лица у линијском градском и приградском превозу врши се на 
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сталним аутобуским линијама утврђеним даљинаром аутобуских линија на 
подручју општине Градишка.  
 

(2) Ванлинијски превоз лица врши се на основу уговора између превозника и 
корисника услуга. 

 
Члан 6. 

(1) Цијену услуге у јавном превозу лица градском и приградском саобраћају 
одређују превозници. 
 

(2) Сагласност на цијену из претходног става даје Скупштина општине. 
                                                               
                                                           
III  УСКЛАЂИВАЊЕ И РЕГИСТРАЦИЈА РЕДОВА ВОЖЊЕ 
 

Члан 7. 
(1) Усклађивање и регистрацију редова вожње у линијском превозу на подручју 
општине Градишка врши Одјељење за комуналне и стамбене послове као 
регистарски орган на основу даљинара аутобуских линија. 
 
(2) Даљинар из претходног става утврђује Одјељење за комуналне и стамбене 
послове. 
 
(3) Усклађивање и регистрација редова вожње врши се комисијски. 
 

(4) Комисију претходног става именује Начелник општине.  
 

(5) Рад Комисије је јаван. 
 
(6) Постуак усклађивања и регистрације редова вожње регулише се посебним 
Правилником који доноси Начелник општине. 
 

Члан 8. 
(1) Приједлози редова вожње комисији се достављају на прописаном обрасцу у 
складу са Законом, овом одлуком и Правилником из члана 7. став 6. ове Одлуке 
уз накнаду од 50 КМ. 
 
(2) Приједлози редова вожње морају бити у складу са потребама корисника 
превоза, даљинаром и миниманим временом утврђених аутобуских линија. 
 

Члан 9. 
(1) Комисија за усклађивање и регистрацију редова вожње води поступак 
усклађивања, према одредбама Закона, ове Одлуке и Правилника из члана 7. 
став 6. 
 
(2) О поступку усклађивања и регистрације води се записник, који се након 
окончаног поступка заједно са приједлозима рјешења о регистрацији редова 
вожње доставаља руководиоцу регистарског органа. 
 

(3) Рјешење о регистрацији редова вожње доноси регистарски орган и члана 7. 
Став 1. Ове одлуке. 
 
(4) Усклађени редови вожње у градском и приградском линијском превозу 
региструју најкасније до 31.05. текуће године. 
(5) О жалби на рјешење из става 3.одлучује Начелник општине у складу са 
Законом о општем управном поступку. 



3 
 

 
(6) Редови вожње у линијском превозу региструју се на период најдуже до пет 
година. 
 
(7) Након наступања коначности рјешења о регистрацији редова вожње, 
регистроване линије уносе се у Регистар редова вожње. 
                                                      

Члан 10. 
(1) На основу података из регистра регистрациони орган ће израдити књигу 
реодва вожње. 
 
(2) Књига реодва вожње обухвата све регисторване редове вожње у одређеном 
реигстрационом периоду. 
 
(3) Књига реодова вожње обајвљује се на интернет страници општине и 
доставља се по службеној дужности, свим превозницима, аутобуској станици,  
надлежној саобраћајној инспекцији и осталим заинтересованим субјектима. 
  
 
IV АУТОБУСКА СТАНИЦА, СТАЈАЛИШТЕ И ТЕРМИНАЛ 
 

Члан 11. 
(1) Аутобуска станица и терминал је изграђен,прописано уређен и обиљежен 
објекат намјењен пријему и отпреми аутобуса и путника. 
 
(2) Аутобуске станице и терминали су дужни да у складу са својим станичним 
капацитетима свим превозницима у линијском превозу на подручју општине 
Градишка под једнаким условима омогуће коришћење њихових услуга, а у 
складу са потребама превозника. 
 
(3) Уколико постоји станични капацитет Аутобуска стамница може са вршиоцем 
ванлинијског превоза склопити уговор о коришћењу станичних услуга. 
 

Члан 12. 
 (1) У пружању својих услуга аутобуске станице и терминали су дужни 
поштовати утврђене и регистроване редове вожње. 
 
(2) Терминал је дужан своје услуге пружати свим корисницима у складу са 
цјеновником којег доноси надлежни  орган општине.  
                                             

Члан 13. 
Лице које се превози у аутобусу јавног линијског превоза дужно је да посједује 
возну карту, коју мора да покаже на захтјев овлашћеног лица. 
 
                                                                Члан 14. 
(1) Аутобуско стајалиште је дио површине пута намјењен за заустављање 
аутобуса ради уласка и изласка путника, које је обиљежено саобраћајним 
знаком. 
 
(2) Улазак и излазак путника врши се искључиво на аутобуским стајалиштима 
уписаним у регистрованом реду вожње. 
 
(3) У ванлинијском превозу превоз путника се врши искључииво између почетне 
и крајње тачке уговореног превоза, без успутног заустављања ради пријема и 
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отпуста путника. 
 

Члан 15. 
(1) Аутобуска стајалишта одређује Одјељење за комуналне и стамбене послове 
Општинске управе општине Градишка на захтјев превозника уколико за то 
постоје услови. 
 

(2) Мјесне заједнице и други заинтересовани субјекти могу поднијети приједлог   
превознику за одређивање аутобуског стајалишта. 
 
(3) Превозник је обавезан размотрити поднесени приједлог и ако га сматра 
оправданим поднијети захтјев органу из става 1.овог члана. 
                                                         

Члан 16. 
(1) Стајалишта морају бити уређена и обиљежена на прописан начин, односно 
морају имати ознаку стајалишта аутобуса, назив стајалишта и извод из реда 
вожње. 
 
(2) Постављање и одржавање стајалишних ознака извршиће се о трошку једног 
или више превозника који користе стајалиште.            
 

Члан 17. 
Уређена и обиљежена стајалишта могу користити само возила која саобраћају 
на линијама на којима је то стајалиште регистровано у реду вожње.  
 

Члан 18. 
(1) Аутобуси у линијском градском и приградском превозу заустављају се у свим 
регистрованим стајалиштима на линији по регистрованом реду вожње. 
 
(2) Прије заустављања аутобуса на стајалиштима посада аутобуса је дужна да 
благовремено објави назив стајалишта. 
 
 
V ЈАВНИ ПРЕВОЗ СТВАРИ  
                                                        

Члан 19. 
(1) Под јавним превозом ствари подразумјева 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) Доказом о уговору из става 1.овог члана сматра се товарни лист који се мора 
налазити у возилу којим се врши превоз. 
 

Члан 20. 
(1) На ужем градском подручју омеђеном улицама Обала војводе Степе, Авде 
Ћука и 16. крајишке бригаде није дозвољен јавни превоз лица и ствари  
запрежним возилима, пољопривредним машимана, мотоциклима са 
приколицом и троциклима на моторни и други погон. 
 

(2) Изузетно од става 1. овог члана дозвољен је јавни превоз лица и ствари 
возилима из става 1. четвртком у времену од 04 -10 часова, ради одласка и 
доласка на сточну пијацу.   
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VI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 
 

Члан 21. 
(1) Надзор над спровођењем ове Одлуке врше саобрћајни инспектор, 
комунална полиција и тржишна инспелкција.  
 
(2) Надзор из става 1. врши се према одребама Закона о превозу у друмском 
сабраћају, односно Закона о комуналној полицији и Закона о регулисању цијена. 
 
 
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
                                                             

Члан 22. 
(1) Новачном казном од 500 КМ до 1000 КМ казниће се за прекршај привредно 
друштво  друго правно лице и предузетник који обавља превоз на основу 
одобрења надлежног органа ако: 
 
1. Отпочне вршење услуга јавног превоза без посједовања документације из 
члана 3. Одлуке, 
2. У тренутку контроле у возилу којим се врши превоз не посједује докуметацију 
из члана 4. Одлуке,  
3. Примјењује цијене услуга превоза на које није добио сагласност надлежног 
органа општине у складу са чланом 6. Одлуке, 
4. Поступи супротно одредби члана 14. став 2. и 3. Одлуке, 
5. Не уреди и не обиљежи стајалиште на начин прописан чланом 16. Одлуке, 
6. Користи стајалиште које није регистровано у реду вожње у складу са чланом 
17. Одлуке, 
7. Поступи супротно члану 18. Одлуке,  
8. Не посједује документацију из члана 19.став 2. Одлуке и 
9. Врши превоз супротно члану 20. став 2. Одлуке. 
 
(2) За прекршај из става 1. казниће се и одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ. 
 
 
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 23. 
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о условима и начину 
обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Градишка 
(„Службени гласник општине Градишка“,бр. 7/09 и 6/17). 
   

Члан 24. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана обајављивања у „Службеном 
гласнику општине Градишка“. 

 
 

Број: 01-022-139/18 
Дана: 29.03.2018. године                                                                
Градишка                                                                              
                                                                                                   ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                             СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 
                                                                                                 Миленко Павловић 


