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55 

 На основу члана 39. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08) 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  11. 

08. 2011. године, донела је 

 

 О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

Споразумно раскинути  Уговор о превозу ученика, са 

ТАП ''Т И М А С'' А.Д. ЗАЈЕЧАР, наш бр. 404-104/2010-

II од 18. 08. 2010. године. 

 

II 

Овлашћује се Председник општине Бољевац, др 

Небојша Марјановић да потпише Споразум о раскиду 

Уговора о превозу ученика у складу са овом Одлуком и  

Одлуком ''Тимас'' а.д. Зајечар бр. 3500 од 10. 08. 2011. 

године.  

 

III 

 Одлуку доставити: Председнику општине Бољевац и 

архиви. 

 

Број:06-95/2011-II/1 

Бољевац, 11. 08. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

56 

 На основу члана 7. Закона о превозу у друмском 

саобраћају (''Службени гласник РС'', бр.46/95, 66/2001, 

61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 4. Закона о 

комуналним делатностима (''Службени гласник РС'', бр. 

16/97 и 42/98) и члана 39. Статута општине Бољевац 

(''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној 11. 

08. 2011. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 

О  ЈАВНОМ   ПРЕВОЗУ ПУТНИКА  НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

I   ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком прописују се услови и начин 

организовања послова у обављању комуналне делатности 

јавног  превоза путника, права и обавезе предузећа и 

другог правног лица које обавља ову делатност (у даљем 

тексту: превозник), права и обавезе предузећа и другог 

правног лица које обавља комуналне послове у оквиру 

ове комуналне делатности (у даљем тексту: Предузеће), 

права и обавезе корисника превоза (у даљем тексту: 

путник) и услови за континуирано обављање ове 

делатности.  

 

Члан 2. 

Јавни  превоз путника је обављање превоза путника на 

територији општине Бољевац,   (у даљем тексту: јавни 

превоз путника).  

 

Члан 3. 

Јавни  превоз путника је комунална делатност од 

општег интереса.   

Јавни  превоз путника обавља предузеће или друго 

правно лице коме Општина  повери обављање ове 

комуналне делатности, по поступку прописаном Законом 

и Одлуком о начину поверавања комуналних делатности.   

 

Члан 4. 

Превозник, коме се повери обављање јавног превоза 

путника, мора да испуњава услове прописане законом и 

опште услове превоза. 

Превозник, поред обавезе из става 1. овог члана,   

дужан је да свој рад и пословање организује у складу са 

Законом о комуналним делатностима. 

 

II    ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕВОЗА 

 

Члан 5. 

 Јавни превоз путника обавља се аутобусима. 

 

Члан 6. 

 Јавни превоз путника обавља се на сталним линијама - 

током целе године, сезонским линијама - периодично (за 

ученике  и друго) и ванредним линијама - за време 

одржавања скупова, културних, уметничких, спортских и 

других приредби, али не дуже од 5 дана. 

 

Члан 7. 

Општинско  веће одређује линије у јавном  саобраћају  

на предлог Општинске управе –Одељења надлежног за 

послове саобраћаја (у даљем тексту: Општинска  управа), 

уз претходно извршену анализу оправданости. 

 

Члан 8. 

За одређивање трасе линије превозни пут мора да 

испуњава прописане услове у погледу ширине 

саобраћајних трака, носивости коловозне конструкције и 

врсте коловозног застора, минималних полупречника 

кривина, величине нагиба, осветљености у насељеном 

месту и друго. 

Линије у јавном саобраћају означавају се бројем и 

називом према називима крајњих аутобуских стајалишта, 

односно насељеним местима. 

Линија не може да се одређује на локалитетима или у 

зонама где би се кретањем аутобуса непосредно 

оштетиле инсталације, путни објекти и угрожавала 

безбедност саобраћаја. 

 

Члан 9. 

Код одређивања линија Општинска  управа по потреби 

прибавља мишљење правног лица коме је поверено 

управљање улицама и локалним путевима на територији 

општине и органа надлежног за безбедност саобраћаја. 

 

Члан 10. 

Општинска  управа - одељење надлежно за послове 

саобраћаја води регистар линија.  

 

Члан 11. 

Скупштина општине Бољевац посебном одлуком 

одређује аутобуска стајалишта која се могу користити за 

одређену врсту линијског превоза путника. 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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Члан 12. 

Јавни превоз путника обавља се по регистрованом и 

овереном реду вожње. 

 Ред вожње садржи: 

- назив превозника, 

- број и назив линије према називима крајњих 

стајалишта, 

- редни број поласка, 

- датум почетка рада линије,  

- дужину и трасу линије, 

- назив и локације стајалишта на линији у оба смера, као 

и њихова растојања, 

- време рада линије, први и последњи дневни полазак на 

линији за радни дан, суботу, недељу и у дане празника, 

- број полазака у току дана за радни дан, суботу, недељу 

и у дане празника и укупан број возила који опслужује 

линију, 

- период важења реда вожње, 

- потпис овлашћеног лица и печат превозника 

регистрованог за обављање превоза. 

 

Члан 13. 

Превозник је дужан да, најкасније 15 дана пре почетка 

обављања јавног превоза, достави Општинској управи 

ред вожње на регистрацију и оверу. 

Уз захтев за регистрацију реда вожње подноси се: 

- извод из регистра Агенције за привредне регистре о 

вршењу делатности јавног превоза путника, 

- решење надлежног мнистарства о испуњености 

услова за обављање јавног превоза путника, 

- уговор о поверавању обављања делатности превоза 

путника на територији општине Бољевац или други акт 

којим се одобрава ред вожње, 

- ред вожње у 5(пет) примерака. 

   

Члан 14. 

Општинска управа врши регистрацију и оверу реда 

вожње. 

Регистар реда вожње  у јавном  превозу, садржи: 

1) редни број, 

2) назив предузећа или другог правног лица 

регистрованог за обављање јавног превоза, 

3) матични број предузећа или другог правног лица 

регистрованог за обављање јавног превоза, 

4) назив линије, 

5) број полазака на линији, 

6) датум уписа реда вожње у регистар, 

7) рок важења реда вожње и 

8) напомену. 

Овера реда вожње врши се стављањем штамбиља који 

садржи: редни број под којим је уписан у регистар, датум 

овере и потпис овлашћеног лица. 

 

Члан 15. 

Општинска управа је дужна да ред вожње овери у року 

од пет дана од дана подношења, или да оверу одбије. 

Овера реда вожње врши се са роком важења од годину 

дана. 

 Регистрован и оверен ред вожње гласи на превозника 

и непреносив је. 

Ако Општинска управа одбије оверу реда вожње, 

дужна је да у року наведеном у ставу 1. овог члана, 

донесе решење и образложи разлоге одбијања. 

Против решења из става 2. овог члана допуштена је 

жалба Општинском већу општине Бољевац у року од 15 

дана од дана уручења. 

  

III ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПРЕВОЗНИКА   

 

Члан 16. 

Превозник је дужан да јавни превоз путника обавља 

према утврђеном, регистрованом и овереном реду вожње 

и у складу са Уговором о обављању комуналне 

делатности јавног превоза путника   на територији 

општине Бољевац (у даљем тексту: Уговор о обављању 

превоза).  

О реду вожње Превозник је дужан  да обавести 

кориснике услуга превоза путем средстава јавног 

информисања или на други одговарајући начин, 

најкасније три дана пре његове примене.  

 

Члан 17. 

Превозник може из оправданих разлога на одређеној 

линији, привремено да обустави превоз или да линију 

скрати, продужи или делимично измени трасу, уз 

сагласност Општинске управе.  

Под оправданим разлозима, у смислу става 1. овог 

члана, сматрају се елементарне непогоде (пожар, 

поплава, снежни нанос, поледица и сл.), знатна оштећења 

улица, путева и путних објеката, искључење аутобуса 

због техничке неисправности, чиме је онемогућено 

безбедно одвијање превоза на линији.  

Превозник је дужан да о разлозима поремећаја превоза 

на одређеној линији, одмах обавести Општинску  управу, 

а најкасније у року од три сата од момента насталих 

разлога.  

Општинска управа је дужна да одмах по пријему 

обавештења из става 3. овог члана да превознику 

сагласност за измену линије док трају оправдани разлози.  

 

Члан 18. 

Превозник може да престане са обављањем превоза на 

утврђеној линији у случајевима и под условима 

прописаним законом и Уговором о обављању превоза.  

 

Члан 19. 

Ред вожње, односно полазак из реда вожње брисаће се 

из регистра ако превозник: 

1. не отпочне обављати превоз по регистрованом 

реду вожње у року од три дана од дана почетка важења 

реда вожње или режима обављања превоза на линији, 

2. престане обављати превоз по регистрованом реду 

вожње дуже од пет дана узастопно, 

3. повремено обуставља превоз по регистрованом 

реду вожње у укупномтрајању дужем од десет дана у 

току важења реда вожње, 

4. са почетне аутобуске станице, односно 

стајалишта, не обавља полазак у време предвиђено 

регистованим редом вожње дуже од 20 дана у периоду 

важења реда вожње, односно у режиму важења 

обављања превоза на линији, већ обављање поласка на 

линији започиње поред почетне аутобуске станице, 

односно са аутобуског стајалишта које није уписано као 

почетно у важећи ред вожње, 

5. на кога не гласи ред вожње, обавља превоз по 

регистрованом реду вожње другог превозника     у 

укупном трајању дужем од 15 дана у току важења реда 

вожње. 
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Ред вожње, односно полазак из реда вожње брисаће се 

из регистра и у случају када Суд части Привредне коморе 

Србије утврди да је превозник повредио добре пословне 

обичаје у превозу. 

Брисање реда вожње, односно поласка из регистра у 

случајевима из става 1. овог члана врши Општинска 

управа Бољевац. 

Превозник коме је брисан ред вожње, односно полазак 

из регистрованог реда вожње у случајевима из става 1. 

овог члана не може на тој релацији у следећа два 

регистрациона рока регистровати редове вожње са већим 

бројем полазака од броја полазака које има по извршеном 

брисању. 

 

Члан 20. 

Средства за обављање јавног превоза путника 

обезбеђују се из следећих извора:  

- прихода од продаје појединачних (дневних и 

месечних) карата у возилима, 

- субвенције из буџета општине Бољевац (превоз 

ученика, превоз запослених у органима локалне 

самоуправе и установама, службама и другим 

организацијама које се финансирају из буџета општине 

Бољевац) превоз учесника културних и спортских 

манифестација, превоз повлашћених категорија-разлика 

у цени у складу са одговарајућим одлукама) и 

- други извори прихода у складу са Законом. 

 

Члан 21. 

Решењем Скупштине општине Бољевац утврђују се 

цене услуга јавног превоза путника, као и цена доплатне 

карте, а на предлог Превозника. 

 

Члан 22. 

Превозник је дужан да обезбеди једнообразан изглед 

аутобуса у погледу боје каросерије. 

На аутобусу превозника, поред обавеза прописаних 

законом, мора бити истакнут број и назив линије на 

предњој   страни аутобуса и оверен ценовник услуга, а у 

аутобусу је дужан да има оверен ред вожње и путни 

налог.   

На аутобусу се могу исписивати и лепити рекламно-

пропагандне поруке, само на бочним странама 

каросерије. 

У унутрашњем делу аутобуса није дозвољено 

исписивање графита и постављање рекламно-

пропагандних порука. 

 

 IV    ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ПУТНИКА 

 

Члан 23. 

Путник за време вожње мора да има возну карту или 

исправу на основу које има право на превоз, коју на 

захтев овлашћеног лица Превозника мора показати ради 

контроле. 

Путник који се у аутобусу затекне без возне карте, 

односно исправе на основу које има право на превоз, 

дужан је да овлашћеном лицу Превозника покаже личну 

карту или другу личну исправу о идентификацији, и да 

плати возну и доплатну карту. 

Ако путник који се затекне без возне карте не плати 

возну и доплатну карту, а потпише записник - изјаву, 

може возну и доплату карту да плати у року од осам 

дана, на благајни или на рачун Превозника. 

 

Члан 24. 

Овлашћено лице може привремено или трајно да 

одузме претплатну возну карту ако је путник бесправно 

користи. 

Претплатна возна карта ће се вратити путнику ако 

одмах или у року од осам дана плати возну и доплатну 

карту. 

 

Члан 25. 

Превозник, на основу решења из члана 21. Одлуке, 

утврђује начин наплате доплатне карте. 

 

Члан 26. 

У случају прекида вожње због техничке неисправности 

аутобуса, путници могу са истом возном картом 

наставити вожњу другим аутобусом на истој линији. 

Уколико дође до квара аутобуса, превозник је дужан да 

обезбеди други аутобус којим ће путници са истом  

возном картом наставити вожњу. 

 

Члан 27. 

Ствари нађене у аутобусу и на аутобуском стајалишту, 

предају се возном особљу. 

За нађене ствари, возно особље ће налазачу издати 

потврду у којој ће назначити број линије, број аутобуса, 

време налажења и кратак опис нађене ствари. 

Уколико се власник нађене ствари не пронађе за време 

вожње, возно особље ће ствари и копију потврде предати 

одговарајућој служби превозника одмах по завршетку 

рада. 

Превозник је дужан да нађене ствари у року од пет 

дана преда надлежном органу који се стара о чувању 

нађених ствари. 

 

Члан 28 

Забрањено је: 

1. улазити у аутобус у напитом стању, 

2. уводити у аутобус животиње, 

3. уношење у аутобус оружја, осим лицима која су 

посебним прописима овлашћена за ношење оружја 

(полиција, војска и сл.), 

4. уносити у аутобус ствари које могу повредити, 

оштетити, упрљати или узнемирити путнике или 

штетити аутобусу, 

5. уносити у аутобус запаљиве и експлозивне, односно 

опасне материје, 

6. узнемиравати путнике певањем, свирањем, виком, 

непристојним изразима и другим сличним поступцима, 

7. ометати особље у аутобусу у вршењу послова, 

8. пушити у аутобусу, 

9. бацати отпатке у аутобусу. 

Возно особље је дужно да опомене путника који 

поступи противно одредбама става 1. овог члана. 

Путник који и поред опомене врши забрањену радњу 

из става 1. овог члана, удаљиће се из аутобуса. 

Возно особље се може обратити за помоћ полицајцу 

ради утврђивања идентитета и удаљавања из аутобуса 

лица које поступи противно одредбама става 1. овог 

члана.  

 

V   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 29. 

Уговором о поверавању ове комуналне делатности, 

који се закључује са превозником, прецизираће се ближи 
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услови за обављање ове делатности и права и обавезе 

превозника и Општине, у складу са законом и овом 

Одлуком.  

 

Члан 30. 

Ради обезбеђивања континуитета у обављању превоза 

путника у локалном саобраћају, у случају поремећаја или 

прекида у пружању комуналне услуге услед више силе 

или других разлога који се нису могли предвидети, 

односно спречити, превозник коме је поверено обављање 

ове комуналне делатности дужан је да без одлагања 

предузме мере на отклањању узрока поремећаја или 

прекида у складу са законом.  

Ако превозник не обезбеди континуитет у пружању 

комуналне услуге и поред предузетих мера дуже од три 

дана, Општинско веће може обављање превоза поверити 

другом превознику.  

У случају штрајка, превозник је дужан да обезбеди 

минимум процеса рада, у складу са законом и Одлуком 

Скупштине општине Бољевац.  

Ако превозник не обезбеди ни минимум процеса рада, 

или штрајк траје дуже од три дана, Општинско  веће 

може обављање превоза поверити другом превознику.  

Превозник је дужан да приликом најављивања штрајка, 

поред одлуке о ступању у штрајк и изјаве о начину 

обезбеђивања минимума процеса рада, достави и ред 

вожње за време трајања штрајка.  

На ред вожње из става 3. овог члана сагласност даје 

Општинско веће.  

  

 VI   НАДЗОР 

 

Члан 31. 

Надзор над применом ове одлуке врши Општинска 

управа надлежна за послове саобраћаја.  

 

Члан 32. 

Послове инспекцијског надзора врши Општинска 

управа надлежна за инспекцијске послове преко 

инспектора за саобраћај.  

   

 VII    КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 33. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 1.000.000,00 динара 

казниће се за прекршај предузеће, односно превозник 

које обавља ову комуналну делатност ако:  

1. не обавља превоз у градском и приградском саобраћају 

по утврђеном, регистрованом и овереном реду вожње и 

не придржава се истог (члан 16. ст. 1),  

2. не обавести кориснике превоза пре примене реда 

вожње (члан 16. ст. 2),  

3. обустави превоз без сагласности Општинске  управе 

надлежне за послове саобраћаја (чл. 17. ст. 1),  

4. престане да обавља превоз на утврђеној линији 

супротно условима из закона и Уговора о обављању 

превоза (члан 18),  

5. утврди и примењује цене превоза без сагласности 

надлежног органа општине Бољевац (члан 21.),  

6. не обезбеди изглед аутобуса у складу са чланом 22.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

одговорно лице у предузећу, односно другом правном 

лицу новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 

динара.  

 

 VIII     ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 34. 

Општинско веће општине Бољевац ће у року од 30 

дана од ступања на снагу ове Одлуке да донесе решење о 

одређивању сталних линија у јавном  превозу путника   

на територији општине Бољевац.  

 

Члан 35. 

Председник општине Бољевац ће у року од 60 дана од 

дана ступања на снагу ове Одлуке расписати конкурс о 

поверавању обављања ове комуналне делатности по 

поступку прописаном посебном одлуком Скупштине 

општине Бољевац.  

 

Члан 36. 

До организовања превоза у складу са одредбама ове 

Одлуке, превозник који обавља ову делатност је дужан 

да настави са обављањем делатности у складу са 

прописима који су важили до доношења ове Одлуке.  

 

Члан 37. 

Општинска управа  је дужна да одреди начин вођења 

регистра линија и аутобуских стајалишта, у року од 30 

дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.  

 

Члан 38. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе 

одредбе  Одлуке о јавном превозу у друмском саобраћају 

на територији општине Бољевац (''Службени лист 

општине Бољевац'', бр. 10/96, 3/99, 28/01, 4/05). 

 

Члан 39. 

Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а 

објавиће се у Службеном листу општине Бољевац.  
 

Број:06-95/2011-I/1.2 

Бољевац, 11. 08. 2011. године 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 
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На основу члана 27. Закона о јавним предузећима и На 

основу члана 7. Одлуке о условима и начину поверавања 

обављања комуналних делатности на територији 

општине Бољевац (''Службени лист општине Бољевац, 

Бор...'', бр. 14/2007) и члана  39. Статута општине 

Бољевац (''Службени лист општине Бољевац'', бр. 1/08), 

Скупштина општине Бољевац на седници одржаној  11. 

08. 2011. године, донела је 

  

 О  Д  Л  У  К  У 

 

I 

Расписати јавни  конкурс ради поверавања обављања 

јавног превоза путника на територији општине Бољевац, 

а у складу са одредбама закона и посебних одлука које 

регулишу ову област. 

 

II 

Одлуку доставити: Председнику општине Бољевац и 

архиви. 
 

Број:06-95/2011-II/1.3 

Бољевац, 11. 08. 2011. године 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЉЕВАЦ 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Председник 

Горан Адамовић, дипл.инг. 


