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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 
OПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ 

 

Број 4                                                                                                      Понедељак, 04.06. 2018.година  

 
 

На основу члана 3. став (1) тачка 2) и члана51. Закона 

о превозу у друмском саобраћају РепубликеСрпске 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 47/17), 

члана 39.став (2) тачка 2) Закона о 

локалнојсамоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“,брoj: 97/16), члана 31. став (2) тачка 2) 

Статута општине Шековићи („Службени гласник 

Општине Шековићи“,број:10/17) и Мишљења 

Министарства саобраћајаи веза Бања Лука, 

број:13.3/347-848/18 од 04.05.2018.године, Скупштина 

општине Шековићи, на14 редовној сједници одржаној 

дана 31.05.2018. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о такси превозу на подручју општине Шековићи 

 

I–ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 

Овом одлуком о такси превозу на подручју општине 

Шековићи (у даљем тексту: Одлука) 

уређујeсе:организација таксипревоза,мјерила и 

критеријуме на основу којих се одређује број такси 

превозника,број и размјештај такси стајалишта, начин 

кориштења и управљања такси стајалиштима,начин 

утврђивања и наплате цијене превоза у случају 

превоза више лица у једном возилу,поступак 

издавања,величину и изглед допунских ознака, права 

и дужности такси превозника, возача и лица која се 

превозе,допунске услове за возача и возило  

начин,поступак издавања лиценце превозника и 

легитимације завозача моторног возила и вођење 

евиденције о издатим лиценцама превозника и 

легитимацијама за возача моторног возила као и 

надзор над спровођењем ове одлуке.  

 

II–НАЧИН ОРГАНИЗОВАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА  

 

Члан 2. 

 

 

 

(1) Такси превоз је јавни ванлинијски превоз лица за 

којисе цијена превоза утврђује таксиметром 

поовјереном цјеновнику услуга или на основу 

погодбе. 

(2) Такси превоз могу вршити предузетници, којима је 

то основно занимање, сходно прописима изобласти 

регистрације предузетника, ко ји посједу ју одобрење 

надлежног органа општине Шековићи. 

(3) Такси превозник из става (2) овог члана, 

искључиво лично може да управља такси возилом, 

чији суподаци уписани у издату лиценцу превозника.  

(4) Лиценца превозника из става (2) овог члана издаје 

се такси превознику који посједу је најмање једно  

путничко моторно возило са највише 1+4 

регистрованих сједишта за вршење такси превоза, 

које можебити старости до 15 година, облика 

каросерије лимузина или караван, или једно путничко  

моторно возило намјенски произведено за превоз 

лица са посебним потребама (лица са инвалидитетом).  

(5) Такси превоз могу вршити правна лица, 

регистрована код надлежног суда за обављање 

дјелатности такси превоза.  

(6) Такси превозник је физичко лице које управља 

такси возилом и врши такси превоз као предузетник 

или као запослени у правном лицу из става (5) овог 

члана. 

 

Члан 3. 

 

(1)Такси стајалиште је уређено и проипсано 

обиљежено мјесто на јавној саобраћајној  

површини, накоме такси возила пристају, чекају и 

примају путнике.  

(2) Такси стајалишта се обиљежавају хоризонталном 

и вартикалном саобраћајном сигнализацијом ускладу  

са прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 

Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обиљежава 

се простор за стајање такси возила. У оквиру такси  
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стајалишта, уписује се натпис „TAXI“жутом бојом. 

Стајалиште се обиљежава вертикалним саобраћајним 

знаком „TAXI“. 

(3) Локацију стајалишта на јавним саобраћајним 

површинама одређује и о њиховом одржавању стара 

сеОдјељење за друштвене дјелатности, урбанизам и 

послове комуналне полиције, у сарадњи са 

овлашћеним представницима такси превозника.  

 

Члан 4. 

 

(1) На такси стајалишту возила се паркирају према 

редослиједу доласка, и могу се паркирати само 

возилакоја су обиљежена у складу са овом Одлуком.  

(2) Такси возила се паркирају на стајалишту само у 

оквиру обиљежених мјеста и на начин како  

једефинисано хоризонталном и вертикалном 

сигнализацијом. 

(3)За вријеме коришћења стајалишта, такси превозник 

је дужан да остане у возилу или у непосредној 

близини возила.  

 

III–УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ 

ПРЕВОЗА 

 

Члан 5. 

 

(1)Цијена услуга такси превоза утврђује се у складу са 

видно истакнутим цјеновником који је овјерен 

одстране надлежног органа јединице локалне 

самоуправе, као и видно постављеним таксиметром 

који јеисправан, пломбиран и баждарен.  

(2) Такси превозник је дужан да приликом 

отпочињања превоза укључи таксиметар, и да на 

захтјев лицакоје се превози изда рачун за извршени 

превоз који садржи датум, релацију или километражу, 

цијену превоза и ко ји је потписан и овјерен печатом 

такси превозника.  

Члан 6. 

 

(1)У случају да такси возач не укључи таксиметар на 

почетку вожње, путник није у  

обавези да плати цијену услуге такси превоза,осим 

ако је релација дужа од 50 километара када се цијена 

превоза може уговорити без укључивања таксиметра, 

у висини не већој од висине утврђене примјеном 

цјеновника, односно укључењем таксиметра, уз 

обавезу издавања рачуна за извршени превоз који 

садржи датум, релацију или километражу, цијену  

превоза и који је потписан и овјерен печатом такси 

превозника,прије отпочињања вожње.  

(2) Такси превозник неможе примити на превоз друга 

лица без сагласности лица ко ја су претходно почела 

превоз. 

(3) Ако такси услугу користи једно лице, плаћа цијели 

износ цијене очитане на таксиметру.  

 

 

(4) Ако се уз сагласност лица које је прво почело 

превоз, приме и друга лица,цијена превоза утврђена 

таксиметром, односно уговорена цијена, на 

заједничкој релацији дијели се на сва лица ко ја се 

возе, ако се дугачије не договоре.  

 

Члан 7. 

 

(1) У случају да није у могућности, из оправданих 

разлога (квар на возилу и сл.), да заврши започети 

превоз, такси превозник дужан је да на захтјев лица 

које се превози, за најкраће вријеме обезбиједи 

друговозило. 

(2) У случају из предходног става, такси превознику  

припада накнада износ који у моменту прекида 

превоза покаже таксиметар, умањен за цијену старта, 

а лице ко је се вози не сноси трошкове доласка другог 

такси возила, него само трошкове превоза од тог 

мјеста до одредишта.  

 

Члан 8. 

 

(1) Такси возило мора бити обиљежено допунском 

ознаком у виду наљепнице елипсастог облика, коју  

издаје општински орган управе надлежан за послове 

саобраћаја. 

(2) Допунска ознака садржи: грб општине, ознаку  

„TAXI“, евидентациони број такси превозника и 

годину за ко ју је издата.  

(3) Такси превозник дужан је да наљепницу постави у 

доњи десни угао задњег вјетробранског стакла.  

(4) Величину и боју наљепнице одредиће општински 

орган управе надлежан за послове саобраћаја.  

(5) Набавку и дистрибуцију наљепница врши 

општински орган управе надлежан за послове 

саобраћаја, а трошкове набавке сноси такси 

превозник. 

(6) Такси превозник је обавезан до 31. јануара 

извршити замјену допунске ознаке за текућу годину.  

 

Члан 9. 

 

(1) Такси возило мора имати свијетлећу кровну 

ознаку која је синхронизована са таксиметром, тако да 

се свјетло на ознаци гаси када се таксиметар укључи.  

(2) Кровна ознака служи за идентификацију такси 

возила и садржи натпис „TAXI“, а такси превозници 

сами одлучују о величини и боји кровне ознаке, стим 

да боја кровне ознаке и боја слова морају бити 

различите. 

(3) Када такси возило користи за сопствене потребе, 

такси превозник је дужан да уклони кровну ознаку  

„TAXI“ или да је прекрије.  

(4) Такси превозник дужан је да на предњим вратима 

или посебној табли величине 12х7 цм, минималне 

величине слова 8 мм, исписану са обје стране и 

постављену испод доњег десног дијела 

вјетробранског стакла има ознаку „ТАКСИ 
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ПРЕВОЗНИК“, име и презиме такси превозника, 

пребивалиште, улица и број.  

(5) На такси возилу могу се постављати рекламно -

пропагандне поруке, на доњем дијелу задњих бочних 

стакала и на задњем вјетробранском стаклу, на 

прозирним наљепницама максималне висине 12 цм.  

 

IV–ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ  

ПРЕВОЗНИКА, ВОЗАЧА И ЛИЦА КОЈА СЕ 

ПРЕВОЗЕ 

Члан 10. 

 

(1) Такси превозник може такси превоз да започне са 

стајалишта, на телефонски позив или на заустављање 

путника. 

(2) Такси превозник не смије примити путника који га 

зауставља, уколико то захтијева нагло успоравање 

возила или наглу промјену правца кретања, чиме би 

била угрожена безбједност осталих учесника у  

саобраћају. 

(3) Путник који долази на такси стајалиште, дужан је 

да користи услуге такси превозника чије је возило  

прво на реду. 

 

Члан 11. 

 

(1) Такси превозник може вршити превоз само на 

територији јединице локалне самоуправе на којој има 

регистровано сједиште.  

(2) Такси превозник чије је сједиште на територији 

друге јединице локалне самоуправе може довести 

путнике на територију општине Шековићи, са 

истакнутом кровном ознаком и издатим рачуном. 

(3) Такси превозник из става (2) овог члана не може 

вршити превоз путника са територије општине 

Шековићи и не може истицати кровну ознаку после 

искрцавања путника из става (2) овог члана,осим ако 

се ради о повратној вожњи истих путника код које је 

цијена превоза уговорена и за ко ји је унапријед издат 

рачун у складу са Законом.  

(4) Такси превозник може почињати превоз у зонама 

аутобуских стајалишта јавног превоза, на удаљености 

25 метара прије и послије видно обиљеженог 

стајалишта. 

Члан 12. 

 

(1) Такси превозник је обавезан да по уласку путника 

у возило укључи таксиметар, и да га искључи одмах 

након завршене вожње. 

(2) Такси превозник обавезан је да прихвати вожњу на 

траженој релацији, осим у случају 

предвиђенимчланом 13. став (1) ове одлуке.  

 

Члан 13. 

 

(1)Такси превозник је дужан да у слободно такси 

возило прими сваког путника, у границама  

 

расположивих сједишта, као и лични пртљаг путника 

према величини простора за пртљаг.Трошкови 

превоза пртљага, ко ји се може прописно смјестити у  

пртљажни простор, укључени су у цијену превоза 

корисника услуга.  

(2) Под личним пртљагом подразумијевају се путне 

торбе и кофери укупне тежине до 50 

килограма.Цјеновником може да се предвиди посебна 

доплата за лични пртљаг путника тежи од 50 

килограма. Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 

50 килограма, путник мора да буде упознат и сагласан 

прије започињања такси превоза. 

(3) Предмет или пртљаг заборављене у возилу, такси 

превозник је дужан одмах, а најкасније у року од 24 

часа, предати у Полицијску станицу Шековићи . 

(4) Такси превозник није дужан да у такси возило  

прими лица под утицајем алкохола и опојних дрога 

или обољело од заразних болести, лица са изузетно  

запрљаном одјећом, као и лични пртљаг путника 

којим би се загадило, испрљало или оштетило такси 

возило. 

(5) Такси превозник је дужан да такси превоз путника 

обави путем ко ји путник одреди, односно најкраћим  

путем до мјеста опредељења путника.  

 

Члан 14. 

 

(1) Такси возилом могу, уз пристанак возача, да се 

превозе и кућни љубимци. 

(2) Такси превозник је обавезан да се за вријеме 

вршења такси превоза према путницима опходи са 

пажњом и предусретљиво.  

 

Члан 15. 

 

(1) Путник може да одбије да уђе у такси возило  

наручено путем телефона, ако основано посумња да је 

такси превозник под утицајем алкохола или опојних 

дрога, или ако је унутрашњост возила запрљана.  

(2)Кориснику услуга превоза забрањено је:  

1)ометати такси превозника у управљању возилом, 

2)захтијевати заустављање такси возила на м јесту на 

којем то није дозвољено,уколико би на тај начин била 

угрожена безбједност саобраћаја,  

3)захтијевати договарање цијене превоза на 

релацијама до 25 км, 

4) одбити плаћање цијене услуге превоза у висини 

која је утврђена таксиметром или која је договорена.  

 

V–ДОПУНСКИ УСЛОВИ ЗА ВОЗАЧА И ВОЗИЛО  

 

Члан 16. 

 

(1)Такси возилом може управљати возач који је 

стручно оспособљен и који испуњава услове утврђене 

прописима о безбједности саобраћаја на путевима. 
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(2)Стручна оспособљеност из става (1) овог члана 

подразумијева стицање почетне квалификације и 

обавезно периодично оспособљавање.  

(3)Почетна квалификација стиче се: 

1)стручном обуком за професионално управљање 

возилом, која се врши у складу са прописима из 

области образовања одраслих,  

2)завршеним најмање трећим степеном образовања 

саобраћајне струке–возач моторног возила или 

најмање четрвртим степеном образовања саобраћајне 

струке друмског смјера или  

3)ако је возач до 1992. године, стекао квалификацију  

возача моторног возила.  

 

Члан 17. 

 

(1)Такси превоз може се вршити возилом (у 

власништву или по основу лизинга), које је технички 

исправно и регистровано и које испуњава техничко -

експолатационе и друге услове утврђене прописима о 

безбједности саобраћаја на путевима.  

(2)Такси возило треба да има сљедеће 

карактеристике: 

1)путничко моторно возило са највише 1+4 

регистрованих сједишта, облика каросерије лимузина 

или караван, или једно путничко моторно возило 

намјенски произведено за превоз лица са посебним 

потребама (лица са инвалидитетом) и четворо бочних 

врата, 

2)погонски мотор најмање снаге 40kw,  

3)таксиметар у исправном стању, пломбиран и 

баждарен према прописаним метролошким условима 

и постављен на видно мјесто у возилу,  

4)уређаје за загријавање, провјетравање и 

освјетљавање унутрашњости возила у исправном 

стању, 

5)исправна и чиста сједишта са наслонима за главу  

пресвучена навлакама,  

6)предња сједишта са наслоном за главу, уређајима за 

помјерање сједишта и подешавање нагиба наслона за 

леђа, 

7)простор за пртљаг одвојен од простора за смјештај 

лица тако да се одлагање и преузимање пртљага 

обавља без улажења у возило,  

8)уграђене безбједносне појасеве за везивање лица 

која се превозе,  

9)исправан аудио-уређај, 

10)неоштећене спољне површине возила,  

11)исправан противпожарни апарат контролисан од 

стране надлежног органа,  

12)алат за монтажу и демонтажу пнеуматика, 

резервни точак и гарнитуру резервних сијалица,  

13)опрему за дизање возила и компримирање ваздуха 

у пнеуматику и  

 

 

 

 

14)прибор за интервентно чишћење возила (четка-

брисач, спужва, материјал за дезинфекцију) и најмање 

пет хигијенских врећица од материјала који не 

пропушта течност.  

 

VI–НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВЊА ЛИЦЕНЦЕ 

ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ВОЗАЧА 

ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 18. 

 

(1) Такси превозник дужан је да посједу је лиценцу  

превозника и легитимацију за возача моторног возила, 

коју издаје надлежни орган општине Шековићи. 

(2) Обавезно је да се у возилу којим се врши такси 

превоз налази лиценца превозника и легитимација за 

возача моторног возила. 

(3) Лиценца превозника издаје се на период од пет 

година, а најдуже на период истицања прописане 

старосне границе од 15 година.  

1) образац лиценце превозника је прилог ове одлуке и 

чини њен саставни дио (прилог 1.),  

2) такси превозник подноси, уз писмени захтјев за 

издавање лиценце превозника, општинскoм органу 

управе надлежним за послове саобраћаја сљедећа 

документа: 

1. доказ о регистрацији дјелатности такси превоза из 

члана 2. став (2) Одлуке,  

2. доказ да располаже путничким моторним возилом  

из члана 2. став (4) Одлуке,што се доказу је овјереном 

копијом потврде о власништву возила, односно 

потврде орегистрацији,  

3.лична карта, 

4.овјерена копија М2 обрасца, односно обрасца ПД 

3100, 

5. увјерење надлежног органа не старијим од три 

мјесеца којим доказу је да је измирио пореске обавезе 

по основу јавних прихода и  

6. доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце 

превозника. 

3) Лиценца превозника престаје да важи: 

1. истеком рока важења,  

2. даном брисања превозника из судског регистра, 

односно престанка важења рјешења за рад 

предузетника и  

3. даном престанка испуњавања услова за добијање 

лиценце. 

4) Продужење важења лиценце превозника врши се 

по поступку и начину као и приликом издавања.  

(4) Образац лиценце превозника садржи: 

1) назив и сједиште превозника, 

2) власништво возила, 

3) регистрски број возила,  

4) врста возила, 

5) марка возила, 

6) тип возила, 

7) број шасије, 
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8) снага мотора,  

9) година производње,  

10) број сједишта,  

11) рок важења лиценце,  

12) мјесто печата и  

13) потпис овлашћеног лица.  

(5) Легитимација за возача моторног возила издаје се 

на период од пет година.  

1) образац легитимације за возача моторног возила је 

прилог ове одлуке и чини њен саставни дио  

(прилог2.), 

2) такси превозник подноси, уз писмени захтјев за 

издавање легитимације за возача моторног 

возила,општинскoм органу управе надлежним за 

послове саобраћаја сљедећа документа:  

1. овјерену копију дипломе, 

2. копију возачке дозволе,  

3. фотографију и  

3. доказ о уплаћеној такси за издавање легитимације 

за возача моторног возила.  

3) Легитимација за возача моторног возила престаје 

да важи: 

1. истеком рока важења и  

2. даном престанка испуњавања услова за добијање 

легитимације. 

4) Продужење важења легитимације врши се по 

поступку и начину као и приликом издавања.  

(6) Образац легитмације за возача моторног 

возиласадржи: 

1) назив општинског органа управе који издаје 

легитимацију, 

2) број и датум издавања,  

3) фотографију 3x3,5цм,  

4) име и презиме возача,  

5) пребивалиште возача,  

6) назив и сједиште послодавца,  

7) рок важења легитимације,  

8) м јесто печата и  

9) потписовлашћеног лица. 

 

VII–ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗДАТИМ 

ЛИЦЕНЦАМА ПРЕВОЗНИКА И 

ЛЕГИТИМАЦИЈАМА ЗА ВОЗАЧА МОТОРНОГ 

ВОЗИЛА 

Члан 19. 

 

(1) Евиденцијао издатим лиценцама превозника и 

легитимацијама за возача моторног возила (у  

даљем тексту: Регистар) води општинскиорган управе 

надлежан за послове саобраћаја у писаном облику.  

(2) У евиденцију се уписују подаци о  издатим 

лиценцама превозника и легитимацијама за возача 

моторног возила које је издало општински орган 

управе. 

 

 

 

 

 

(3) У евиденцију се уписују сљедећи подаци: 

1) број и датум издавања лиценце превозника и 

легитимације за возача моторног возила,  

2) подаци о подносиоцу захтјева за издавање лиценце 

превозника и легитимације за возача моторногвозила 

и 

3) датум важења лиценце превозника и легитимације 

за возача моторног возила.  

 

VIII–НАДЗОР  

Члан 20 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

саобраћајни инспектор, као и комунална полиција у 

складу саодредбама Закона о комуналној полицији.  

 

IX–КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 21. 

 

(1)Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се 

за прекршај самостални предузетник, ако: 

1)врши превоз супротно члану 2.ове одлуке,  

2)поступи супротно одредбама члана 4.,  

3)накнаду  за обављени превоз наплати супротно  

одредби члана 5,,  

4)у случају немогућности да заврши започети такси 

превоз, поступи супротно члану 7.,  

5)нема истакнуту допунску ознаку (члан 8.),  

6) на крову такси возила не налази се кровна ознака 

(члан 9.), 

7)поступи супротно одредбама члана 10.,  

8)поступи супротно одредбама члана 11.,  

9)не укључи таксиметар по уласку путника у возило  

(члан 12.), 

10)поступи супротно члану 13. став (1),  

11) не посједује лиценцу превозника ( члан 18. став 1. 

и став 3.), 

12) не посједу је легитимацију за возача ( члан 18. став 

1. и став 3.). 

(2)За наведене прекршаје казниће се правно лице 

новчаном казномод 200 КМ до 600 КМ . 

(3)За наведене прекршаје казниће се одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 100 КМ до 300КМ.  

(4)За прекршаје ко ји нису одређени овом одлуком, 

примјењују се одредбе Закона о превозу у 

друмскомсаобраћају Републике Српске. 

 

X–ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 22. 

 

Такси превозник је дужан да усклади сво је пословање 

са одредбама ове Одлуке у року од 60 данаод дана 

ступања на снагу исте.  
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Члан 23. 

 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи 

Одлука о такси превозу на подручју општине 

Шековићи(„Службени гласник општине Шековићи“, 

број: 7/13). 

Члан 24. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у "Службеном гласнику општине 

Шековићи". 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА        ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ              Митар Лазић,ср 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-38/18 

Шековићи,31.05.2018.године___________________________ 

 

 

 

На основу члана 3. став (1) тачка 1) Закона о превозу 

у друмском саобраћају Републике Српске(„Службени 

гласник Републике Српске“, брoj: 47/17), члана 39. 

став (2) тачка 2) Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник Републике Српске“, брoj: 97/16), 

члана 31. став (2) тачка 2) Статута општине 

Шековићи(„Службени гласник Општине 

Шековићи“,број: 10/17) те Мишљења Министарства 

саобраћаја и веза Бања Лука, број: 13.03/347-848/18 од 

04.05.2018.године, Скупштина општине Шековићи,на  

14 редовној сједници одржаној дана 31.05.2018 године, 

д о н и ј е л а   ј е  

 

О Д Л У К У 

о jaвном превозу лица и ствари у друмском 

саобраћају на подручју општине Шековићи 

 

IОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком о jaвном превозу лица и ствари у 

друмском саобраћају на подручју општине Шековићи 

(у даљем тексту: Одлука) уређујe се: 

начин,организација и услови за вршење јавног 

превоза лица иствари, регистарција редова 

вожње,превоз запрежним возилима, самарицама, 

пољопривредним машинама, мотоциклима и 

мотоциклима са приколицом, трициклима на моторни 

и други погон, обликкао и надзор над спровођењем 

ове одлуке. 

 

II УСЛОВИ ЗА ВРШЕЊЕ ПРЕВОЗА  

 

Члан 2. 

 

(1) Превозник је правно лице или предузетник који 

посједу је одговарајућу лиценцу превозника и обавља 

превоз лица, односно ствари.  

(2)За приступ тржишту и вршење дјелатности 

друмског превоза, превозник је дужан да испуњава 

општеи посебне услове прописане Законом о превозу 

у друмском саобраћају 

Републике Српскеи актима донесеним на основу њега.  

 

Члaн 3. 

 

(1)Општи услови за вршење превоза лица и ствари 

стичу се регистрацијом дјелатности превоза лица 

иствари у друмском саобраћају код надлежног 

регистрационог суда, или надлежног органа 

општинеШековићи, у складу са посебним прописима. 

(2)Посебни услови које превозник мора да испуни 

ради стицања права на одговарајуће лиценце 

илегитимацију за возача, прописани су Законом и 

подзаконским актима из ове области.  

 

III ЈАВНИ ПРЕВОЗ  

 

1. Јавни превоз лица 

 

                         Члан 4. 

 

(1)Према врсти превоза, јавни превоз се дијели на 

јавни превоз лица и јавни превоз ствари.  

(2)Према територијалном значају, јавни превоз се 

дијели на републички превоз и превоз 

на територији јединице локалне самоуправе. 

(3) Јавни превоз лица и ствари може се вршити 

властитим моторним возилом или моторним возилом 

прибављеним посредством лизинга.  

 
Члан 5. 

 

(1)Јавни превоз лица врши се као линијски и 

ванлинијски. 

(2)Линијски превоз лица је превоз лица који се 

обавља на аутобуској линији по утврђеном и  

регистрованом реду вожње,и по утврђеном и 

објављеном цјеновнику услуга превоза.  

(3)Обавезно је да се у аутобусу којим се врши 

линијски превоз лица налази оригинал или 

овјеренакопија регистрованог реда вожње и цјеновник 

услуга превоза. 

(4)Линијски превоз лица обавља се као приградски 

превоз. 

(5)Приградским превозом сматра се линијски превоз 

лица између два или више насеља на територији 

општине Шековићи . 

Члан 6. 

 

(1) Јавни превоз лица, на подручју општине 

Шековићи, врши се аутобусима, који имају 

одговарајући извод из лиценце.  

(2) У аутобусу којим се врши јавни превоз обавезно је 

да се налази извод из лиценце.  
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(3)Аутобуси који припадају једном превознику, а 

служе за обављање приградског превоза, морају да 

буду једнообразно обојени или да имају други 

карактеристичан знак распознавања са јасно и 

видљиво означеним улазом и излазом са вањске 

стране. 

Члан 7. 

 

(1)Аутобус којим се врши линијски превоз лица 

означава се релацијском таблом у доњем десном углу 

предњег вјетробранског стакла са назнаком аутобуске 

линије, крајњих и најмање једне од успутних 

аутобуских станица, односно аутобуских стајалишта 

или са уграђеним механизмима за означавање 

аутобуске линије.  

(2) Посада аутобуса дужна је да посједује 

једнообразну одјећу и истакнуту идентификациону 

ознаку. 

(3) Када се возилом не врши редован превоз или се не 

примају путници, на предњој страни возила поставља 

се одговарајућа табла са натписом: "ванредна вожња", 

"за гаражу-паркинг", "возило у квару". 

(4) У унутрашњости возила морају бити истакнуте 

важније одредбе о реду у возилу,  

означена прва два десна мјеста за инвалиде, ознаке 

улазних и излазних врата и казне за  

путнике затечене без одговарајућих возних карата.  

(5)Ако то техничке могућности дозвољавају у 

унутрашњости аутобуса може да буде истакнут 

цјеновник услуга, графичка карта са мрежом линија и 

ред вожње за линију на којо ј се врши превоз.  

(6)Аутобус којим се врши превоз мора бити чист и 

провјетрен са постављеним корпама или кесама за 

отпатке а у зимском периоду и у дане када је вањска 

температура нижа од 10
0
С и загријан. 

 

Члан 8. 

 

(1)Превозник има право да возила, опрему, возне 

карте и елементе информативног система ко ји су 

уњеговом 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 ко ји не ремети основну функцију 

возила,уочљивост информативних порука за 

кориснике приградског превоза, и да не угрожава 

безбједност саобраћаја.  

 

Члан 9. 

 

(1)Превозник може вршити линијски превоз лица и са 

више аутобуса на цијелој дужини аутобуске линије по 

регистрованом реду вожње, са ознаком бис вожње.  

(2)Превозник не може линијски превоз лица вршити 

закупљеним аутобусом или повјерити, односно 

уступити вршење линијског превоза другом 

превознику. 

 

2.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 Шековићи доноси Правилник 

којим се прописују начин, критеријуми и поступак 

усклађивања и регистрације редова вожње, образац и 

садржај регистра редова вожње за превоз лицана 

територији општине Шековићи . 

(5)Усклађивање реда вожње у линијском превозу на 

територији општине Шековићи  врши Комисија за 

усклађивање реда вожње аутобуских линија 

именована од стране Начелника општине.  

(6)Регистрацију реда вожње у линијском превозу на 

територији општине Шековићи  врши Одјељење 

запривреду, пољопривреду и инспекцијске послове 

општине Шековићи . 

 

Члан 11. 

 

(1)Усклађивање и регистрација редова вожње 

обавезно се врши једном годишње.  

(2)Поступак усклађивања и регистрације редова 

вожње покреће се посредством јавног позива  

објављеног на сајту општине Шековићи и у 

средствима јавног информисања најкасније до 

01.фебруараза текућу годину.  

(3)Поступак усклађивања и регистрације рeда вожње 

сматра се окончаним доношењем коначног р јешења 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 Шековићи, 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 Шековићи. 

 

(7)Рјешење о регистрацији реда вожње и овјерен ред 

вожње доставља се превознику.  

 



Понедељак,04.06.2018. године  СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ШЕКОВИЋИ   БРОЈ:  4 Страна 8 

 

(8)Накнаду за усклађивање и регистрацију редова 

вожње у линијском превозу лица на подручју 

општине Шековићи  уређује се Одлуком о 

административним таксама општине Шековићи . 

 

Члан 12. 

 

(1)Превозник је дужан да врши линијски превоз лица 

уредно и редовно по регистрованом реду вожње.  

(2)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 

безбиједност саобраћаја). Превозник је дужан да о 

одступању и разлозима одступања  

обавијести Надлежно одјељење општине Шековићи 

као и кориснике услуга превоза.  

 

3.Аутобуска стајалишта 

 

Члан 13. 

 

(1)Аутобуско стајалиште је дио површине пута 

намијењен за заустављање аутобуса ради уласка 

иизласка путника и ко је је обиљежено саобраћајним 

знаком. 

(2)Надлежни орган општине Шековићи сво јом 

одлуком одређује аутобуска стајалишта која се 

користе за одређену врсту линијског превоза, а иста 

се објављује у „Службеном гласнику општине 

Шековићи“. 

(3)Аутобуси који врше јавни превоз лица у  

приградско превозу обавезни су да се заустављају на 

свим стајалиштима уписаним у регистровани ред 

вожње. 

(4)Превозник не мора да се заустави на стајалишту, 

ако у аутобусу нема слободних м јеста и ако нема 

путника ко ји на том стајалишту желе да изађу. 

 

4.  Ванлинијски превоз лица 

 

Члан 14. 

 

(1)Ванлинијски превоз лица је превоз унапријед 

познате групе лица, за ко ји се релација, цијена 

превоза,висина накнаде за споредне услуге, извршене 

за потребе лица и пртљага ко ји 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 превознику и 

путницима ( име и презиме, број 

личне исправе).  

Члан 16. 

 

(1) Ванлинијски превоз 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 ко ја се 

превозе, дужан да обезбиједи  

идентификационе исказнице прије почетка превоза.  

(3) У возилу у ко јем се врши уговорени ванлинијски 

превоз лица идентификациона  

исказница замјењује путни лист са списком путника.  

(4) Списак путника за ко је је издата идентификациона 

исказница је и саставни дио  

Уговора о превозу затечене групе путника.  

(5) На возилу ко јим се врши ванлинијски превоз лица, 

из става 1. овог члана, у доњем  

Десном углу предњег вјетробранског стакла 

превозник је дужан да истакне таблу са  

натписом:“Ванлинијски превоз“.  

 

5.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 уговору, из става (1) овог члана, сматра 

се товарни лист,рачун или отпремница  

који сеобавезно налазе у возилу којим се врши превоз 

ствари. 

 

IV НАДЗОР  

Члан18. 

 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши 

саобраћајни инспектор, као и Комунална полиција, у  

складу са одредбама Закона о комуналној полицији.  

 

VКАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

 

(1)Новчаном казном од 500 КМ до 1.000 КМ казниће 

се, за прекршај правно лицеaкo: 
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1)врши превоз, а не испуњава или престане да 

испуњава опште и посебне услове за вршење превоза 

(члан3.), 

2) у аутобусу којим врши линијски превоз лица нема 

оригинал или овјерену копију регистрованог реда 

вожње и цјеновник услуга (члан 5. став 3.),  

3)у аутобусу којим врши јавни превоз нема извод из 

лиценце (члан6. став 2.),  

4)поступи супротно члану7. став 1.,4. и 6.,  

5)непрописно истакне рекламе и друге натписе 

(члан8.), 

6)поступи супротно члану 12.,  

7)поступи супротно члану 13.став.3,   

      

8)непрописно врши ванлинијски превоз лица (члан 

14. став 2.,члан 15.,члан 16. став 2. и 5.),  

9)врши јавни превоз ствари, супротноодредбама 

члана 17., 

(2)За прекршаје, из става (1) овог члана, новчаном 

казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се и  

одговорно лице у правном лицу. 

(3)За прекршаје, из става (1) овог члана, новчаном 

казном од 300 КМ до 800 КМ казниће се 

предузетник који врши превоз.  

(4)За прекршаје који нису одређени овом одлуком, 

примјењују се одредбе Закона о  

превозу у друмском саобраћају Републике Српске.                                                                                                                                                 

 

VI ПРЕЛАЗНЕ ИЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 20. 

 

Начелник општинеШековићи донијеће Правилник 

којим ће регулисати начин, критеријуме и поступак 

усклађивања и регистрације редова вожње, најкасније 

у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове 

Одлуке. 

Члан 21. 

 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Шековићи“. 

 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ           Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-39/18 
Шековићи,31.05.2018.године______________________ 

 

 
На основу члана 6, а у вези са чланом 14. Закона о 

експропријацији („Службени гласник Републике 

Српске“, број:112/06, 37/07,23/08, и 66/08), члана 

39.став 2.  Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број:97/16), те члана 31.  

Статута општине Шековићи („Службени гласник 

општине Шековићи“, број:10/17), Скупштина општине 

Шековићи на 14 редовној сједници одржаној дана 

31.05.2018. године, д о н о с и  

О Д Л У К У  
О  покретању поступка за утврђивање општег 

интереса за потпуну експропријацију 
земљишта у циљу формирања нове улице. 

 

I 
 

Овом Одлуком покреће с е поступак за утврђивање 

општег интереса  за потпуну експропријацију дијела 

парцеле означене као кп.бр.900/2 „Лука“ у укупној 

површини од 72 м2 власништво Новаковић Тихомира 

у циљу формирања нове улице- пута у насељу Сучани 

општина Шековићи.  

Нова улица – пут који се на овај начин формира биће 

укупне дужине 24 и ширине 3 м,  што ће  бити 

графички приказано у прилогу ове Одлуке.  

II 

За реализацију ове Одлуке задужује се Начелник 

општине Шековићи и Правобранилаштво Републике 

Српске – сједиште замјеника Власеница, које ће у 

својству законског заступника општине Шековићи, а у 

складу са законом провести потребне радње у циљу 

обезбјеђивања Одлуке Владе Републике Српске о 

утврђивању општег интереса и провођења поступка 

експропријације пред надлежном Републичком 

управом за геодетске и имовинско-правне послове 

Републике Српске Бања Лука – Подручна јединица 

Шековићи. 

III 

Ова Одлуке ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине“ 

Шековићи. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ               Митар Лазић,ср 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-40/18 

Шековићи, 31.05.2018. године__________________________ 
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На основу члана 348. Закона о стварним правима 

(„Службени гласник Републике Српске“,  

број:58/09), и члана 31. Статута општине 

Шековићи („Службени гласник општине 

Шековићи“, број:10/17), Скупштина општине 

Шековићи на 14 редовној сједници одржаној 

31.05.2018. године, д о н о с и  

О Д Л У К У 

О продаји земљишта у државној својини 
 
I 

 
Доноси се Одлука о продаји земљишта у  
државној својини како слиједи:  

 
- К.ч,.бр.57/6 „Лука“, пашњак 3 класе у 

површини од 250 м2, уписано у ЛН бр.638 

К.О. Шековићи град. 
 

II 

 
На поменутом земљишту биће изграђена 
породична стамбена зграда за Честић 

(Прокопија) Милоша.  
 

III 

 
Цијена и услови продаје земљишта ће се 
одредити посебним Уговором, склопљеним 

између општине Шековићи и Честић Милоша.  
 

IV 

 
Ступањем на снагу ове Одлуке и након склапања 
Уговора извршиће се укњижба права посједа и 

права власништва у земљишним књигама на име 
Честић Милоша. 
 

V 
 

Одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 
Шековићи“. 
 

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШПТИНА ШЕКОВИЋИ            Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број:01-022-41/18 

Шековићи, 31.05.2018. године________________ 

      
Скупштина општине Шековићи на основу 
надлежности из члана 39. став 2. тачка 8. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник 
 

Републике Српске“ број 97/16) те члана 31.  
Статута Општине Шековићи („Службени гласник 
Општине Шековићи“,број: 10/17),у складу са 

чланом 43. Закона о уређењу простора и 
грађењеу („Службени гласник Републике Српске“ 
број 40/13,106/15 и 3/16) а на приједлог носиоца 

припреме израде Регулационог плана 
„Туристичка зона Ловница“ -Одјељења за 
друштвене дјелатности, урбанизам и послове 

комуналне полиције Општинске управе 
Шековићи, на 14. редовној сједници одржаној 
31.05.2018.године, д о н о с и, 
 

О   Д    Л    У    К    У 

О ИМЕНОВАЊУ САВЈЕТА ПЛАНА ЗА 

ПРАЋЕЊЕ ИЗРАДЕ ИЗМЈЕНЕ РЕГУЛАЦИОНОГ 

ПЛАНА „ТУРИСТИЧКА ЗОНА ЛОВНИЦА“ 

ШЕКОВИЋИ 

 

I   

  

Именује се Савјет плана за праћење израде  

Регулационог плана „Туристичка зона  

Ловница“ Шековићи . 

II   

  

            У Савјет плана именују се: 

 

1. Златко Мршић, предсједник  

2. Владан Костић, члан  

3. Љубомир Крњић, члан  

4. Ђорђе Радановић, члан  

5. Милисав Јокић, члан  

6. Славиша Сокић, члан  

III    

 

Савјет плана прати израду Регулационог плана 

„Туристичка зона Ловница“  Шековићи   заузима 

стручне ставове према питањима општег, 

привредног и просторног развоја туристичке зоне  

Ловница, и стручне ставове у погледу 

рационалности и кавлитета предложених 

планских рјешења, усаглашености овог 

документа са просторним и урбанистичким 

планом општине Шековићи који представљају  

оснву за његову израду, као и усаглашеност 

документа са одредбама Закона о уређењу 

простора и грађењу („Службени гласник 

Републике Српске“ број 40/13,106/15 и 3/16) и 

другим прописаима заснованим на закону.  
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IV    

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине 

Шековићи“. 

 

                                                                                                   
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ            Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                         
Број:01-022-42/18 
Шековићи, 31.05.2018. године_____________________ 
 
 
 

На основу члана 39. став 2. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), на основу чланова 56. до  

67. Закона о пољопривредном земљишту 
Републике Српске („Службени гласник Републике 
Српске“ , број 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12) и на 

основу члана 31. став 2. Статута општине 
Шековићи („Службени гласник општине 
Шековићи“ број, 10/17) Скупштина општине 

Шековићи, на 14.  сједници, одржаној 
31.05.2018.године, д о н о с и, 
 

О Д Л У К У 
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НАЧЕЛНИКУ 
ОПШТИНЕ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА О 

ЗАКУПУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА И 
ОБЈЕКАТА БИВШЕ КАСАРНЕ БИШИНА  СА   

ФИРМОМ ЕКО-ПРОМ ДОО ШЕКОВИЋИ 

 
I 

 

Даје се сагласност Начелнику општине за 
закључење Уговора о закупу пољопривредног 
земљишта и објеката бивше касарне Бишина са 

фирмом „ЕКО-ПРОМ“ ДОО Шековићи.  
 

II 

 
Уговор ће бити закључен када пољопривредно 
земљиште пређе у својину општине,односно,  

када Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове донесе рјешење о 
потврђивању катастра непокретности за тај дио 

катастарске општине. 
 

III 

 
Уговор ће бити закључен у складу са одредбама 
Закона о пољопривредном земљишту Републике 

Српске које се односе на закуп пољопривредног 
земљишта у својини Републике Српске.  
 

 

IV 
 
Уговор ће бити закључен на период од 12 

година,са могућношћу поновног продужења 
уколико се уговорне стране буде придржавале 
уговором дефинисаних обавеза.  

 
V 

 

Прије потписивања уговора о закупу Општина се 
обавезује се да ће у сарадњи са Републичком 
управом за геодетске и имовинско-правне 

послове ПЈ Шековићи на терену идентификовати 
све парцеле и одвојити обрадиво 
пољопривредно земљиште које ће бити предмет 

уговора од шума које ће бити изузете из уговора 
о закупу. 
 

VI 
 
Фирма „ЕКО-ПРОМ“ доо Шековићи уговором се 

обавезује да ће сировина за прераду пелета бити 
искључиво трава, у супротном се уговор по слову 
закона раскида.  

 
VII 

 

Начелник се обавезује да прије закључења 
уговора о закупу формира општинску комисију  
која ће извршити преглед  објеката и земљишта и 

сачинити попис имовине.  
 

VIII 

 
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и 
биће објављена у „Службеном гласнику општине 

Шековићи“.    
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ            Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНАОПШТИНЕ                                                                                                                 

Број:01-022-48/18 

Шековићи,31.05.2018.године_________________ 
 

              
 
На основу члана 348. Став 1. Закона о стварним 
правима („Службени гласник РС“, број:124/08,  

58/09,95/11 и 60/15), члана 9.став 1. Правилника 
о јавном конкурсу за располагање 
непокретностима у својини Републике Српске и 

јединица локалне самоуправе („Службени 
гласник РС“, број:20/12), те члана 31. Статута 
општине Шековићи („Службени гласник општине 

Шековићи“, број:10/17), Скупштина општине 
Шековићи на 14. Редовној сједници одрћжаној 
дана 31.05.2018. године,  д о н о с и 
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О Д Л У К У 
О продаји грађевинског земљишта путем 
усменог јавног надметања-лицитацијом 

 
I 
 

Овом Одлуком  продаје се грађевинско 
земљиште у власништву општине Шековићи 
путем усменог јавног надметања – лицитације,  

означено као:  
 
-к.ч.3617 „Раскрсница“ уписано у К.О. Цикоте у  

површини од 70 м2 (што представља дио 
наведене парцеле ) у насељеном мјесту Тишча.  
 

II 
 

Овлашћује се Начелник Општине  да објави јавни 

оглас за продају грађевинског земљишта из 
члана I ове Одлуке путем јавне лицитације.  
 

Почетна цијена земљишта биће формирана у 
складу са општинском Одлуком  о  висини цијене 
грађевинског земљишта по зонама.  

 
III 
 

Право учествовања у поступку лицитације имају  
правна и физичка лица која у складу са Законом 
могу бити носиоци права власништва на 

непокретностима у Републици Српској односно 
БиХ.  
 

За учествовање у поступку јавног надметања 
учесници су дужни уплатити износ од 10% од 
почетне продајне  цијене некретнине на рачун 

општине Шековићи. 
IV 
 

Поступак лицитације у виду усменог јавног 
надметања спровешће Комисија именована 
Рјешењем Начелника општине.  

 
Поступак лицитације- усменог јавног надметања 
биће спроведен у склалду с Правилником о 

поступку јавног конкурса за располагање 
непокретностима („Службени гласник РС“,  
број:20/12).  

 
О поступку лицитације води се записник у који се 
уноси цијели ток поступка и све понуде стављене 

од појединих учесника као и евентуални 
приговори. 

V 

 
По окончању лицитације Начелник општине 
Шековићи закључује Уговор  о купопродаји са  

 

најповољнијим понуђачем, а по претходно 
прибављеном мишљењу Правобранилаштва 
Републике Српске – Сједиште замјеника 

Власеница.  
 

VI 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења и биће 
објављена у „Службеном гласнику општине 

Шековићи“. 
 
 
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ              Митар Лазић,ср                                                                                         
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-49/18 

Шековићи, 31.05.2018. године_____________________ 

       

    

На основу члана 39. став 2. тачка 34. Закона о 

локалној самоуправи (»Службени гласник Републике 

Српске«, број: 97/16), члана 2. став 1. Закона о јавним 

предузећима (»Службени гласник Републике Српске«, 

број: 75/04,78/11), члана 2. став 1. Закона о 

привредним друштвима (»Службени гласник 

Републике Српске«, број: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13), 

Уредбе о класификацији дјелатности Републике 

Српске (»Службени гласник Републике Српске«, број: 

08/14), члана 7. став 1. Закона о комуналним 

дјелатностима (»Службени гласник Републике 

Српске«, број: 124/11) и члана 31. став 2. тачка 34. 

Статута општине Шековићи  (»Службени гласник 

општине Шековићи«, број: 10/17  ), Скупштина 

општине Шековићи  у улози оснивачке Скупштине на 

12. Редовној сједници одржаној дана 28.03.2018. 

године донијела је:  

О Д Л У К У  
о оснивању Јавног комуналног предузећа  

»Комуналац« д.о.о. Шековићи  

 

Члан 1. 

Овом Одлуком општина Шековићи  оснива 

комунално предузеће за управљање отпадом, уређење 

и одржавање паркова, зелених и рекреационих 

површина, гробаља, хоризонталне, вертикалне и 

свјетлосне сигнализације, јавне расвјете, водовода и 

канализације, изградњу, оправку и одржавање 

локалних путева. 
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Члан 2. 

Предузеће послује под називом: Јавно комунално 

предузеће »Комуналац« д.о.о. Шековићи (у даљем 

тексту: Предузеће).  

Скраћени назив предузећа гласи: ЈКП »Комуналац« 

д.о.о. Шековићи.  

Члан 3. 

Општина Шековићи повјерава обављање комуналних 

послова из члана 1. ове Одлуке ЈКП »Комуналац« 

д.о.о. Шековићи.  

Послови из члана 1. ове Одлуке повјеравају се на 

неодређено вријеме, а теку од дана оснивања.  

Члан 4. 

Предузеће има свој печат и штамбиљ.  

Печат Предузећа је округлог облика, пречника 30 мм, 

по чијем ободу је исписан следећи текст: ЈКП 

»Комуналац« д.о.о. Шековићи.  

Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика на ко јем 

је исписан текст: ЈКП »Комуналац« д.о.о.Шековићи  и 

ознакама за датум и протокол.  

Употреба, чување, број печата и штамбиља и 

димензије истих регулишу се посебним актом Управе.  

Члан 5. 

Сједиште комуналног предузећа је у Шековићима, 

Ул.Јосипа Ковачевића бб Комунално предузеће не 

може промијенити сједиште без сагласности 

Скупштине општине Шековићи  или На дзорног 

одбора. 

Члан 6. 

Дјелатности комуналног предузећа су: 

38.11 прикупљање неопасног отпада  

38.21 обрада и одлагање неопасног отпада  

38.32 рециклажа (прерада) разврстаних материјала  

39.00 дјелатности санације (ремедијације) животне 

средине и остале услуге управљања отпадом  

81.22. остале дјелатности чишћења зграда и објеката 

96.03 погребне и припадајуће дјелатности  

96.09. остале личне услужне дјелатности, д.н.  

36.00 прикупљање, пречишћавање и снадбијевање 

водом 

 

 

37.00 канализација  

49.41 друмски превоз робе 

43.12 припремни радови на градилишту  

43.11 уклањање објеката  

42.11 изградња путева и ауто-путева  

52.10 складиштење робе 

52.21 услужне дјелатности у копненом саобраћају  

52.24 претовар терета  

52.29 остале помоћне дјелатности у превозу 

77.12 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) 

камиона 

77.39 изнајмљивање и давање у закуп (лизинг) 

осталих машина, опреме и материјалних добара,д.н.  

81.29 остале дјелатности чишћења  

01.30 гајење садног материјала и украсних биљака  

81.30 услужне дјелатности уређења и одржавања 

зелених површина  

08.12 дјелатности копова шљунка и пијеска; вађење 

глине и каолина  

 

Члан 7. 

За оснивање и почетак рада комуналног предузећа 

одређује се оснивачки улог у износу од 5.000,00 КМ 

(петхиљада КМ) у новцу.  

Члан 8. 

Јавно комунално предузеће стиче средства за 

обављање дјелатности из: 

- буџета општине Шековићи;  

- цијене комуналних услуга;  

- цијене других услуга;  

- кредита; 

- осталих прихода и извора. 

 

Члан 9. 

Имовину Јавног комуналног предузећа чине права 

својине на покретним и непокретним стварима, 

новчана средства и хартије од вриједности и друга 

имовинска права, као и право кориштења средстава и 

добара у државној својини, односно добара од општег 

интереса. 

Средства и добра у државној својини, Јавно  

комунално предузеће може користити и управљати 

њима, у складу са Законом, овом Одлуком и другим 

прописима општине Шековићи.  

Члан 10. 

 

Органи Јавног комуналног предузећа су : 

- Скупштина; 

- Надзорни одбор; 

- Управа. 
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Члан Управе Јавног комуналног предузећа и 

Надзорног одбора не може бити лице за које наступи 

случај прописан законом за искључење и ограничење 

избора или неспојивости функција.  

Члан 11. 

Скупштина у ЈКП је Скупштина општине Шековићи.  

Скупштина Јавног комуналног предузећа 

»Комуналац« д.о.о. Шековићи је надлежна да 

одлучује о : 

- доношењу Статута, његовим измјенама и 

допунама; 

- етичком кодексу на приједлог Надзорног 

одбора; 

- утврђивању пословне политике Предузећа;  

- трогодишњем плану пословања; 

- усвајању годишњег извјештаја Предузећа 

који укључује финансијски извјештај и извјештај 

Надзорног одбора; 

- утврђује цијену и начин плаћања комуналне 

услуге, у складу са Законом о комуналним 

дјелатностима и општинском Одлуком;  

- расподјели годишње добити и покрићу 

губитка;  

- повећању и смањењу основног капитала;  

- промјени облика и подјели Предузећа, те 

приступању нових чланова са у дјелима, уз сагласност 

Скупштине општине Шековићи;  

- оснивању нових предузећа; 

- именовању и разрјешењу Надзорног одбора; 

- именовању и разрјешењу Одбора за ревизију;  

- накнадама члановима Надзорног одбора; 

- давању сагласности на Пословник о раду 

Надзорног одбора; 

- куповини, продаји, узимању у лизинг, 

узимању или давању кредита и другим трансакцијама 

у обиму већем од трећине књиговодствене 

вриједности имовине Предузећа по билансу стања на 

крају претходне године, као и такво ј трансакцији у  

мањем обиму за чије одобрење је овлаштен Надзорни 

одбор, ако он такву предложену трансакцију није 

одобрио једногласном одлуком; 

- остваривању захтјева Предузећа према 

члановима Управе и Надзорног одбора у вези са 

накнадом штете насталој при оснивању, куповини или 

вођењу пословања Предузећа; 

- осталим питањима битним за пословање 

Предузећа, у складу са Законом, овим Статутом и 

важећим прописимаСкупштина Предузећа разматра 

извјештај о  раду и пословању Предузећа најмање 

једном годишње.  

 

Члан 12. 

 Надзорни одбор има три члана.  

 Предсједника и чланове Надзорног одбора 

именује и разрјешава Скупштина Предузећа.  

 Чланови Надзорног одбора бирају се на 

период од четири године.  

 Надзорни одбор врши послове предвиђење 

Законом и Статутом. 

 

 Надзорни одбор је надлежан и одговоран да:  

- надзире рад Управе и пословање Предузећа; 

- припрема и предлаже Етички кодекс, Статут 

Предузећа, пословнике и друге акте које усваја 

Скупштина;  

- именује и разрјешава чланове Управе у 

складу са поступцима утврђеним Законом, Статутом и 

другим важећим прописима; 

- утврђује приједлог цијена пратећих услуга 

које Предузеће обавља;  

- доноси проведбени пропис за поступак јавних 

набавки и надзире његово провођење;  

- даје мишљење Скупштини о приједлогу  

Управе за расподјелу добити;  

- даје упутства Управи за провођење м јера и 

активности приликом уочених неправилности;  

- формира повремене комисије, утврђује њихов 

састав и задатке; 

- даје овлаштења директору Предузећа за 

активности ко је су ограничене Законом о јавним 

предузећима у Републици Српској; 

- надзире Управу у примјени препорука 

вањског ревизора; 

- усваја извјештај о пословању Предузећа по 

полугодишњем и годишњем обрачуну; 

- подноси Скупштини годишњи извјештај о  

пословању, извјештај о раду Надзорног одбора и план 

пословања за наредну годину;  

- доноси приједлог трогодишњег плана 

пословања и усваја годишње планове пословања;  

- одобрава куповину, продају, замјену, 

узимање у лизинг, узимање кредита и друге 

трансакције имовине у току пословне године у обиму 

15 до 33% књиговодствене вриједности укупне 

имовине Предузећа; 

- одлучује о осталим питањима у складу са 

Законом. 

Предсједник и чланови Надзорног одбора дужни су да 

своје обавезе и одговорности извршавају у складу са 

интересима Предузећа, не могу обављати  
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конкурентску дјелатност овом Предузећу и не могу 

одлучивати о питањима која се тичу односа овог 

Предузећа и других правних лица у којима чланови 

Надзорног одбора имају директан или индиректан 

финансијски интерес. 

Члан 13. 

Управу предузећа чине директор и извршни директор.  

Директор Јавног комуналног предузећа води 

пословање, заступа  предузеће, стара се о законитости 

рада и одговара за законитост рада предузећа, доноси 

акт о систематизацији уз сагласност На дзорног 

одбора и врши и друге послове утврђене Законом и 

Статутом. 

Директора Јавног комуналног предузећа именује и 

разрјешава Надзорни одбор.  

Директор се именује на четири године након 

проведеног јавног конкурса. Ближе одредбе о избору 

и опозиву директора, његова овлаштења и 

одговорности регулисаће Статут Предузећа.  

Члан 14. 

Јавно комунално предузеће за своје обавезе одговара 

цјелокупном својом имовином. Чланови Управе 

Јавног комуналног предузећа и На дзорног одбора 

одговарају за штету коју својом Одлуком проузрокују 

Предузећу, повјериоцима и оснивачу у случајевима и 

под условима утврђеним Законом. 

Члан 15. 

За обавезе Предузећа оснивач одговара до висине 

уложених средстава.  

Члан 16. 

У правном промету са трећим лицима Предузеће 

наступа без ограничења у оквиру регистроване 

дјелатности. 

Члан 17. 

Директор ЈКП »Комуналац« д.о.о.Шековићи је 

овлаштен да заступа Предузеће у платном промету са 

трећим лицима, закључује уговоре без ограничења у  

вриједности до 10.000,00 КМ (десетхиљада КМ), а за 

износ већи од 10.000,00 КМ уз сагласност На дзорног 

одбора. 

 

Члан 18. 

У случају штрајка, у Јавном комуналном предузећу 

мора бити обезбјеђен минимум процеса рада у 

обављању дјелатности од јавног интереса. Минимун 

процеса рада утврђује Скупштина општине у складу  

са Законом. Начелник општине, на приједлог 

општинске управе надлежне за комуналне 

дјелатности, у случају поремећаја у пословању 

Предузећа може предузети мјере прописане Законом 

и одлукама Општине ради обезбјеђења услова за 

несметано функционисање Предузећа и обављење 

дјелатности од општег интереса.  

Члан 19. 

Права и обавезе запослених из радног односа, цијена 

рада, накнаде и критеријуми за расподјелу зарада 

запослених у Јавном комуналном предузећу утврђују 

се Колективним уговором који закључује синдикат 

запослених у Предузећу, директор Предузећа и 

Начелник општине.  

Члан 20. 

Комунално предузеће је дужно да донесе Статут и 

друга акта у року од 30 дана од дана ступања на снагу 

ове Одлуке. 

Члан 21. 

Пријаву за упис оснивања Предузећа у судски 

регистар код Основног суда у Источном Сарајеву  

подноси директор Предузећа.  

Ова Одлука може се мијењати и допуњавати када 

постоји потреба и када је измјена условљена Законом. 

Измјене и допуне Одлуке врши оснивач у писаној 

форми. 

Члан 22. 

Одлука ступа на снагу даном доношења, а накнадно  

ће се објавити у  »Службеном гласнику општине 

Шековићи«. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ           Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-15/18 

Шековићи, 28.03.2018. године_____________________ 
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На основу члана 109. став 1. Устава Републике Српске 

и члана 31. Статута општине Шековићи  (»Службени 

гласник општине Шековићи«, број: 10/17), 

Скупштина општине Шековићи на 12 редовној 

сједници одржаној дана  28.03.2018.године,  д о н и ј е 

л а   ј е:  

О Д Л У К У 

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

оснивању Јавног комуналног предузећа  

»Комуналац« д.о.о. Шековићи 

 

I 

У поступку доношења Одлуке о оснивању Јавног 

комуналног предузећа »Комуналац« д.о.о. Шековићи 

утврђено је да посто је нарочито оправдани разлози да 

наведена Одлука ступи на снагу раније, тј. даном 

доношења. 

II 

Нарочито оправдани разлози за раније ступање на 

снагу Одлуке из члана 1. су: стечај  постојећег 

комуналног предузећа,  а непостојање оваквог 

предузећа довело би до незадовољства грађана због 

нередовног одвоза смећа  приликом чега би било  

угрожено здравље становника наше Општине; те 

сваким даљим одлагањем чини се штета буџету и 

имовини општине Шековићи;  оснивањем новог  

комуналног предузећа општина Шековићи  добија 

предузеће које ће остварити профит, а отвориће се 

неколико нових радних м јеста.  

III 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

накнадно ће се објавити у »Службеном гласнику  

општине Шековићи«  

 
РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ            Митар Лазић,ср 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

Број:01-022-22/18 

Шековићи, 28.03.2018. године_____________________ 

 

На основу члана 31. Статута општине Шековићи 

(»Службени гласник општине Шековићи«, број: 

10/17) и члана 7. Одлуке о оснивању  ЈКП 

»Комуналац« д.о.о. Шековићи , Скупштина општине  

 

Шековићи на 12. Редовној сједници одржаној дана  

28.03.2018. године,  д о н и ј е л а   ј е: 

О Д Л У К У 

о висини оснивачког улога 

I 

За оснивање и почетак рада ЈКП »Комуналац« д.о.о. 

Шековићи, Скупштина општине Шековићи  одређује 

оснивачки улог у износу од 5.000,00 КМ у новцу.  

II 

Оснивачки улог ће се исплатити из Буџета општине 

Шековићи на привремени рачун код овлаштене банке.  

III 

За реализацију ове Одлуке задужује се Одјељење за 

финансије општине Шековићи.  

IV 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

накнадно ће се објавити у »Службеном гласнику  

општине Шековићи« . 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА      ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ             Митар Лазић,ср 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                               

Број:01-022-23/18 

Шековићи, 28.03.2018. године_____________________ 

                                                                                                                                                                                                

 

На основу члана 109. став 1. Устава Републике Српске 

и члана 31.Статута општине Шековићи (»Службени 

гласник општине Шековићи«, број: 10/17), 

Скупштина општине Шековићи на сје дници одржаној 

дана  28.03.2018. године донијела је: 

 

О Д Л У К У 

о пријевременом ступању на снагу Одлуке о 

висини оснивачког улога 

 

I 

 

У поступку доношења Одлуке о висини оснивачког 

улога утврђено је да постоје нарочито оправдани 

разлози да наведена Одлука ступи на снагу раније, тј. 

даном доношења.  

 

 

II 
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Нарочито оправдани разлози за раније ступање на 

снагу Одлуке из члана 1. су: стечај  постојећег 

комуналног предузећа, , а  непосто јање оваквог 

предузећа довело би до незадовољства грађана због 

нередовног одвоза смећа  приликом чега би било  

угрожено здравље становника наше Општине; те 

сваким даљим одлагањем чини се штета буџету и 

имовини општине Шековићи;  оснивањем новог  

комуналног предузећа општина Шековићи  добија 

предузеће које ће остварити профит, а отвориће се 

неколико нових радних м јеста.  

 

III 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а 

накнадно ће се објавити у »Службеном гласнику  

општине Шековићи«  

 

   
РЕПУБЛИКА СРПСКА     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 
ОПШТИНА ШЕКОВИЋИ  
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:01-022-24/18 

Шековићи, 28.03.2018. године_____________________ 
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