IZVODI IZ ZAKONA
Fizičke i pravne osobe mogu obavljati prijevoz u
unutarnjem cestovnom prometu sukladno
odredbama Zakona o cestovnom prijevozu
Federacije Bosne i Hercegovine (“Sl. Novine F
BiH”, broj: 28/06 i 2/10), Zakona o cestovnom
prijevozu na području Hercegovačko-neretvanske
županije ("Narodne novine HNŽ", broj: 6/13),
Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima
("Službene novine F BiH", broj: 35/09. i 42/11).
Javni prijevoz je prijevoz osoba i stvari koje su
pod jednakim uvjetima dostupni svim korisnicima
prijevozničkih usluga uz odgovarajuće naknade.
Prijevoz za osobne potrebe u smislu ovog zakona
je prijevoz osoba i stvari koji poduzeća, druge
pravne osobe i fizičke osobe obavljaju radi
zadovoljavanja svojih potreba u svezi s
obavljanjem gospodarske ili druge djelatnosti za
koju je registriran, odnosno za koju ima
odobrenje.
JAVNI PRIJEVOZ
Javni prijevoz putnika na području županije, može
se vršiti kao prijevoz u linijskom i izvanlinijskom
cestovnom prometu.
Javni prijevoz, osm javnog linijskog prijevoza
osoba, može vršiti fizička osoba upisana u registar
za obavljanje tog prijevoza i ako ima odobrenje za
obavljanje te djelatnosti, izdano od mjerodavnog
općinskoga tijela na čijem području fizička osoba
ima sjedište, odnosno prebivalište, sukladno
Zakonu o obrtu i srodnim djelatnostima i drugim
propisima.
Odobrenje izdaje Nadležno općinsko tijelo uprave
na temelju zahtjeva i kompletne dokumentacija.
Odobrenje pri obavljanju javnog prijevoza mora
se nalaziti u vozilu.

Odobrenje za obavljanje javnog prijevoza osoba i
stvari može dobiti osoba koja ispunjava sljedeće
uvjete:
da je poslovno sposobno (uvjerenje izdaje
Centar za socijalni rad gdje ima prebivalište),
osobna iskaznica (ovjerena kopija),
da je zdravstveno sposoban (liječničko uvjerenje
Doma zdravlja),
da nema zasnovan radni odnos, (potvrda da se
nalazi na Zavodu za zapošljavanje ili kopija
zaključene radne knjižice) ,
dokaz stručne spreme za zanimanje vozača-III
stupanj stručne spreme ili stručnu spremu
kvalificiranog vozača motornih vozila, odnosno
vozača specijalista V- stupanj stručne spreme ili
stručnu spremu visokokvalificiranog vozača
motornih vozila,
vozačka dozvola odgovarajuće
kategorije (ovjerena kopija),
prometna dozvola (ovjerena kopija),
dokaz da pravomoćnom sudskom presudom,
rješenjem o prekršaju ili upravnim aktom nije
izrečena zaštitna mjera obavljanja obrta doka ta
mjera traje (Policijska stanica Prozor-Rama)
administrativna pristojbana u iznosu od 50
KM,račun br: 3382102200070547.
Pored uvjeta utvrđenih posebnim propisima
prijevoznik, odnosno fizička osoba koja obavlja javni
prijevoz, mora posjedovati licencu za obavljanje tog
prijevoza.
Licencu izdaje Ministarstvo prometa i veza HNŽ-a
Mostar
PRIJEVOZ ZA OSOBNE POTREBE
Fizička osoba može obavljati prijevoz stvari za
osobne potrebe motornim vozilom nosivosti do 7,5
tona, samo na temelju odobrenja za obavljanje tog
prijevoza, koje izdaje općinsko tijelo uprave za

poslove prometa i veza, na čijem području fizička
osoba ima prebivalište.
Fizička osoba može vršiti prijevoz za osobne
potrebe ako ispunjava sljedeće uvjete:
vrši prijevoz osoba koje su kod njega u
radnom odnosu
prevozi stvari koje su u svezi s
obavljanjem gospodarske djelatnosti i druge
za koju ima odobrenje za rad.
samostalno obavlja poljoprivrednu
djelatnost te prevozi poljoprivredne
proizvode koje je nabavio u svrhu te
proizvodnje.
da je upisan u registar poljoprivrednih
gospodarsta i registar klijenata
TAKSI PRIJEVOZ
Taksi prijevoz je javni prijevoz putnika u
izvanlinijskom cestovnom prijevozu za koji je cijena
prijevoza za prijeđeni put utvrđuje taksimetrom po
cijeniku usluga.
Uvjeti za obavljanje auto taksi djelatnosti su:
Ovjerena kopija osobne iskaznice,
Ljekarsko uvjerenje
Dokaz o poslovnoj sposobnosti (Centar za
socijalni rad),
dokaz da pravomoćnom sudskom
presudom, rješenjem o prekršaju ili
upravnim aktom nije izrečena zaštitna mjera
zabrane obavljanja obrta i dok ta mjera
traje, (Policijska stanica Prozor-Rama),
Dokaz da nema zasnovam radni odnos,
odnosno da ne obavlja gospodarsku
djelatnost na području F BiH
(uvjerenje/izjava),
Dokaz o vlasništvu motornog vozila
(kopija prometne dozvole)
Kopija vozačke dozvole,
Iskaznicu za vozača morornih vozila,

Dokaz o položenom posebnom ispitu
za taksi vozača.
Dozak o uplati administrativne pristojbe
u iznosu od 50 KM,na račun br:
3382102200070547.
Taksi prijevoz se može obavljati samo kao
osnovno zanimanje.
Pored gore navedenih uvjeta, pravne i fizičke
osobe mogu otpočeti obavljanje taksi prijevoza
ukoliko posjeduju: Rješenje o taksi stajalištu
izdato od općinskog organa uprave, Rješenje o
ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta,
licencu za obavljanje taksi prijevoza, iskaznicu za
vozača motornog vozila i dopunsku oznaku izdatu
od Ministarstva prometa i veza HNŽ.

Vozilo mora ispunjavati uvjete i to:
- da ima pet sjedišta (1+4) i najmanje četvera
vrata, a oblik karoserije je limuzina ili
karavan.
Auto taksi vozilo ne može imati priključno vozilo.
Auto taksi vozilo mora biti obilježeno oznakom
«TAXI» ili «RADIO-TAXI» postavljenom na
sredini krova.
JAVNI PRIJEVOZ U LINIJSKOM
CESTOVNOM PROMETU
Javni prijevoz u linijskom cestovnom prometu je
prijevoz osoba i stvari na određenim linijama po
unaprijed utvrđenom i registriranom redu vožnje,
a cijena i drugi uvjeti prijevoza su unaprijed
utvrđeni i objavljeni.
Prijevoz osoba u linijskom cestovnom prometu
može se vršiti samo na temelju registriranog reda
vožnje.
Red vožnje sadrži: naziv prijevoznika ili naziv
svih prijevoznika, ako se red vožnje održava u
kooperaciji, relaciju na kojoj se obavlja prijevoz,
vrstu linije, redoslijed kolodvora i stajališta i
njihova udaljenost od toga gdje počinje linija,

vrijeme polaska te vrijeme dolaska na svaki autobusni
kolodvor, odnosno stajalište.
Usklađivanje županijskih i općinskih redova vožnje
vrši se putem mjerodavnog povjerenstva.
Ugovoreni prijevoz je posebna vrsta izvanlinijskog
prijevoza određene, točno utvrđene kategorije
putnika, ako se takav prijevoz obavlja s ciljem
odlaska na posao ili školu (fakultet) i obratno, na
određenoj relaciji bez prijema drugih putnika.
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Rješenje o obavljanju posebnog obrta, koje izdaje
nadležno općinsko tijelo, postaje pravno valjano
izdavanjem suglasnosti Ministarstva.
Prijevoznik može započeti obavljanje registriranog
obrta tek po pribavljanju cjelokupne propisane
dokumentacije.

OPĆINA PROZOR-RAMA
Služba za razvoj, poduzetništvo, obrt i
financije
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