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USTAVNI SUD FBIH
86.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine, odluĉujući o zahtjevu Premijera Zeniĉko-dobojskog kantona za
utvrĊivanje ustavnosti ĉlana 10. st. 2. do 9. Odluke o organizovanju i naĉinu obavljanja taksi prijevoza putnika na
podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, na osnovu ĉlana
IV.C.10. Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, na sjednici bez javne rasprave odrţane 22.01.2013. godine,
donio je

P R E S U D U
UtvrĊuje se da je ĉlan 10. st. 2. do 9. Odluke o organizovanju i naĉinu obavljanja taksi prijevoza putnika na
podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 6/10) u saglasnosti sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
Presudu objaviti u „Sluţbenim novinama Federacije
BiH“ i „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“.
O b r a z l o ţ e nj e
1. Podnosilac zahtjeva
Premijer Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu:
podnosilac zahtjeva) je Ustavnom sudu Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud Federacije)
dana 30.03.2012. godine, podnio zahtjev za utvrĊivanje
ustavnosti ĉlana 10. st. 2. do 9. Odluke o organizovanju i
naĉinu obavljanja taksi prijevoza putnika na podruĉju
Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: osporene
odredbe Odluke) koju je donijela Skupština Zeniĉkodobojskog kantona.
2. Ovlaštenje za pokretanje postupka
U skladu sa ĉlanom IV.C.10.2.d) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine podnosilac zahtjeva je ovlašten
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podnijeti zahtjev za utvrĊivanje, da li je predloţeni ili
usvojeni propis koji je donijelo tijelo kantonalne, gradske
ili općinske vlasti u skladu sa Ustavom Federacije Bosne i
Hercegovine.
3. Bitni navodi zahtjeva
U zahtjevu se navodi, da je Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona, na osnovu Zakona o cestovnom prijevozu
Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 28/06 i 2/10) (u daljem tekstu: Zakon o
cestovnom prijevozu), donijela Odluku o organizaciji i
naĉinu obavljanja taksi prijevoza putnika na podruĉju
Zeniĉko-dobojskog kantona. Podnosilac zahtjeva navodi
osporene odredbe Odluke, kojima je propisano da raspored taksi vozila na taksi stajalištima i kriterije za red
prvenstva u rasporeĊivanju taksi vozila na taksi stajalištima ureĊuje općinsko udruţenje taksi prijevoznika,
aktom na koji saglasnost daje nadleţna općinska sluţba.
Istim odredbama se propisuje da zahtjeve za raspored taksi
vozilima za taksi stajalište zaprima općinsko udruţenje
taksi prijevoznika, koje saĉinjava listu ĉekanja, vrši
brisanje sa lista ĉekanja i sl. Istiĉe da se u Tuzlanskom
kantonu naĉin korištenja, red i rad na taksi stajalištima
ureĊuje općinskim propisom, dok se raspored taksi vozila
na taksi stajalištima odreĊuje samo uz usaglašavanje, a ne
odluĉivanje sa udruţenjima taksista. Smatra da osporene
odredbe Odluke nisu saglasne Ustavu Federacije Bosne i
Hercegovine, iz razloga što Skupština kantona dio svojih
ovlasti moţe prenijeti samo na općinske organe nadleţne
za poslove cestovnog prijevoza, a ne na općinska
udruţenja taksi prijevoznika.
U tom kontekstu, podnosilac zahtjeva se poziva na
odredbu ĉlana V. 1. 2. (1) Ustava Federacije Bosne i
Hercegovine, kojom je utvrĊeno, da svaki kanton moţe
prenijeti svoje ovlasti na općinu i grad na svojoj teritoriji
ili na federalnu vlast. Iz tih razloga smatra da je osporeni
ĉlan Odluke suprotan Ustavu Federacije Bosne i Hercegovine. Pored toga, podnosilac zahtjeva smatra da osporene
odredbe Odluke nisu u skladu sa ĉlanom 10. stav 4.
Zakona o cestovnom prijevozu, kojim je propisano, da
Skupština kantona moţe dio poslova iz svoje nadleţnosti
prenijeti na gradske, odnosno općinske organe, nadleţne
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za poslove cestovnog prijevoza. Prema mišljenju podnosioca zahtjeva, općinska udruţenja taksi prijevoznika ne
mogu imati ovlaštenja općinskih organa nadleţnih za
poslove cestovnog prijevoza.
Napominje da su voĊene odreĊene aktivnosti za
izmjene osporenih odredaba odluke, kako bi se usaglasile
sa Zakonom o cestovnom prijevozu, ali da na sjednici
Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona, koja je odrţana
dana 28.02.2012. godine, ove izmjene nisu usvojene. Na
osnovu izloţenog, predlaţe da Ustavni sud Federacije
provede postupak i donese presudu kojom će utvrditi da
osporene odredbe Odluke nisu saglasne Ustavu Federacije
Bosne i Hercegovine i Zakonu o cestovnom prijevozu.
4. Navodi odgovora na zahtjev
Ustavni sud Federacije je 11.04.2012. godine, u skladu
sa ĉlanom 16. Zakona o postupku pred Ustavnim sudom
Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine
Federacije BiH“, broj: 6/95 i 37/03), zatraţio od Skupštine
Zeniĉko-dobojskog kantona da, kao druga stranka u
postupku, dostavi odgovor na zahtjev podnosioca u roku
od 20 dana od dana prijema. Isto tako, odreĊena
dokumentacija zatraţena je od Ministarstva za prostorno
ureĊenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline i
Ministarstva za pravosuĊe i upravu Zeniĉko-dobojskog
kantona.
U odgovoru na zahtjev, koji je Ustavnom sudu
Federacije dana 03.05.2012. godine, dostavila Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Zeniĉko-dobojskog
kantona, osporeni su navodi iz zahtjeva podnosioca u
cijelosti. Istakli su da je Skupština Zeniĉko-dobojskog
kantona osporenom Odlukom jedan dio poslova iz svoje
nadleţnosti, shodno ovlaštenju iz ĉlana 10. stav 4. Zakona
o cestovnom prijevozu, prenijela na općinski organ uprave
nadleţan za poslove cestovnog prijevoza, i to u dijelu
poslova koji se odnose na ureĊivanje rasporeda taksi
vozila na taksi stajalištima i utvrĊivanja kriterija za red
prvenstva u rasporeĊivanju taksi vozila, s tim da u
obavljanju i pripremi tih poslova i donošenja odgovarajućih akata, općinska udruţenja taksi prijevoznika pruţaju
struĉnu pomoć. Prema navodima odgovora na zahtjev
udruţenja taksi prijevoznika, kao odreĊena strukovna
udruţenja najbolje poznaju stanje na terenu, sve specifiĉnosti i realne potrebe i mogućnosti u pogledu utvrĊivanja rasporeda taksi vozila na taksi stajalištima, kao i
realne potrebe jedne općine za taksi prijevozom. TakoĊer,
ova udruţenja, kao skupina profesionalaca koji se bave
ovim poslom, najbolje poznaju probleme s kojima se taksi
prijevoznici susreću u svom radu, njihove potrebe i naĉin
rada. Iz navedenih razloga smatraju da ova udruţenja
mogu nadleţnom općinskom organu dati kvalitetne
prijedloge i pomoć, s tim, da općinski organ uprave
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nadleţan za poslove cestovnog prijevoza na navedene
prijedloge taksi udruţenja moţe dati ili uskratiti svoju
saglasnost. Nadalje navode, da nadleţnost i kljuĉni znaĉaj
imaju općinske sluţbe i kantonalno ministarstvo, kao
organ uprave nadleţan za poslove cestovnog prijevoza,
posebno naglašen u odredbi ĉlana 10. stav 1. osporene
Odluke. Pomenutom odredbom propisano je da naĉin
korištenja, red i rad na taksi stajalištima ureĊuje nadleţna
općinska sluţba aktom na koji saglasnost daje
Ministarstvo.
Na osnovu izloţenog, Skupština Zeniĉko-dobojskog
kantona smatra da osporenim odredbama Odluke, nije dio
poslova iz svoje nadleţnosti prenijela na općinska
udruţenja taksi prijevoznika, već na općinski organ uprave
nadleţan za poslove cestovnog prijevoza, a da navedenom
organu u obavljanju i pripremi tih poslova i donošenju
odgovarajućih akata općinska udruţenja taksi prijevoznika
pruţaju odreĊenu struĉnu pomoć. Predlaţu da Ustavni sud
Federacije odbije zahtjev podnosioca kao neosnovan i da
utvrdi da osporene odredbe Odluke nisu u nesaglasnosti sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine i Zakonom o
cestovnom prijevozu.
Na traţenje Suda Ministarstvo za prostorno ureĊenje,
saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline dostavilo je
statute i rješenja udruţenja taksista u Zeniĉko-dobojskom
kantonu, a Ministarstvo za pravosuĊe i upravu obavijest u
kojim općinama su registrovana, a u kojim nisu registrovana udruţenja taksista u Zeniĉko-dobojskom kantonu.
5. Relevantni propisi
A. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine
Ĉlan V.1. 2. (1)
„(1) Svaki kanton moţe prenijeti svoje ovlaštenje na
općinu i grad na svojoj teritoriji ili na federalnu vlast.
B. Zakonske odredbe
Zakon o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i
Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj:
28/06 i 2/10)
Ĉlan 10.
„Skupština kantona svojim propisom će, u skladu sa
ovim Zakonom, urediti uslove, naĉin i specifiĉnosti
vršenja prijevoza putnika ili tereta ili lica i tereta na svojoj
teritoriji.
Posebnim propisom iz stava 1. ovog ĉlana uredit će se:
- uslovi, naĉin i postupak organizovanja linijskog i
vanlinijskog prijevoza
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uslovi, naĉin i organizaciju vršenja taksi prijevoza,
prijevoz zapreţnim vozilima, motociklima i sa
prikolicom i ostalim vozilima na motorni i drugi
pogon;
prijevoz za vlastite potrebe;
izdavanje rješenja za vršenje pojedinih vrsta
prijevoza.

Pri utvrĊivanju ukupnog broja taksi vozila na svom
podruĉju organ iz stava 1. ovog ĉlana koristit će se
odnosom jedno taksi vozilo na 500-1.000 stanovnika.
Organ iz stava 1. ovog ĉlana moţe dio poslova iz svoje
nadleţnosti prenijeti na gradske, odnosno općinske organe
nadleţne za poslove cestovnog prijevoza.
Ĉlan 42.
Organizaciju i naĉin vršenja taksi prijevoza putnika na
teritoriji kantona svojim propisom reguliše organ iz ĉlana
10. stav 1. ovog Zakona.
Propisom iz stava 1. ovog ĉlana ureĊuje se naroĉito:
-

-

naĉin organizovanja taksi prijevoza na teritoriji
kantona, odnosno podruĉju grada i općine;
broj i razmještaj taksi stajališta, naĉin njihovog
korištenja, ureĊenja i odrţavanja, te broj vozila na
pojedinim taksi stajalištima;
naĉin utvrĊivanja i naplate cijene taksi prijevoza,
ako se prevozi više putnika;
naĉin izdavanja dopunskih oznaka za vozila,
njihova veliĉina, broj i izgled;
prava i duţnosti vozaĉa koji vrši taksi prijevoz i
putnika koji se prevoze taksi vozilom;
osnovne i dopunske uslove koje mora ispunjavati
taksi vozaĉ i taksi vozilo.

C) Odluka o organizaciji i naĉinu obavljanja taksi
prijevoza putnika na podruĉju Zeniĉko-dobojskog
kantona („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona“, broj: 6/10)
Ĉlan 9.
(Broj i razmještaj taksi stajališta i broj taksi vozila)
(1) Broj i razmještaj taksi stajališta, broj stajališnih mjesta
za taksi vozila na taksi stajalištima koja se nalaze na
javnim površinama, kategoriju taksi stajališta i ukupan
broj taksi vozila, odnosno ukupan broj dopunskih taksi
oznaka, na svom podruĉju, na poĉetku svake godine
odreĊuje nadleţna općinska sluţba, vodeći raĉuna o
broju stanovnika, organizovanosti javnog gradskog
prijevoza, broju i razmještaju javnih institucija i obje-

Broj 3 – strana 131

kata, općem stanju saobraćaja, dnevnoj migraciji
stanovništva, konfiguraciji tla i drugim uslovima, na
osnovu iskazanih potreba korisnika prijevoza i prijedloga taksi prijevoznika.
(2) Pri utvrĊivanju ukupnog broja taksi vozila iz stava (1)
ovog ĉlana nadleţna općinska sluţba koristit će se
odnosom jedno taksi vozilo na 1.000 stanovnika.
(3) Odredba stava (2) ovog ĉlana neće se primjenjivati na
taksi prijevoznike koji su ispunili uslov iz ĉlana 6. ove
odluke i već obavljaju taksi prijevoz, kao i na taksi
prijevoznike koji posjeduju vaţeće rješenje za
obavljanje taksi prijevoza i ispunjavaju uslove za
dodjelu dopunske taksi oznake ukoliko ispune uslove
za licencu prijevoznika za taksi prijevoz u roku od 30
dana od dana stupanja na snagu ove odluke.
(4) Akt o utvrĊivanju ukupnog broja taksi vozila iz stava
(2) ovog ĉlana nadleţna općinska sluţba duţna je
dostaviti Ministarstvu za prostorno ureĊenje, saobraćaj
i komunikacije i zaštitu okoline Zeniĉko-dobojskog
kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo) do 15. januara
tekuće godine.
Ĉlan 10.
(Naĉin korištenja, red i rad na taksi stajalištima)
(1) Naĉin korištenja, red i rad na taksi stajalištima ureĊuje
nadleţna općinska sluţba aktom na koji saglasnost
daje Ministarstvo.
(2) Raspored taksi vozila na taksi stajalištima i kriterije za
red prvenstva u rasporeĊivanju taksi vozila na taksi
stajalištima ureĊuje općinsko udruţenje taksi
prijevoznika aktom na koji saglasnost daje nadleţna
općinska sluţba.
(3) zahtjev za raspored taksi vozila na taksi stajalište podnosi općinskom udruţenju taksi prijevoznika putem
nadleţne općinske sluţbe:
a) taksi prijevoznik koji obnavlja raspored;
b) fiziĉko lice koje je dobilo rješenje nadleţne
općinske sluţbe;
c) pravno lice koje je registrovano za obavljanje taksi
prijevoza.
(4) Ukoliko nema slobodnih mjesta na taksi stajalištima iz
razloga propisanog u stavu (2) ĉlana 9. ove odluke,
općinsko udruţenje taksi prijevoznika je duţno da
saĉini listu ĉekanja na raspored za taksi stajalište
vodeći raĉuna o redoslijedu podnesenih zahtjeva za
raspored na taksi stajalište.
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(5) Općinsko udruţenje taksi prijevoznika duţno je na
osloboĊeno taksi stajalište rasporediti prvog sa liste
ĉekanja samo ukoliko je ispunjen uslov iz stava (2)
ĉlana 9. ove odluke.
(6) Općinsko udruţenje taksi prijevoznika duţno je raspored taksi vozila na taksi stajalištima za narednu godinu
dostaviti nadleţnoj općinskoj sluţbi najkasnije mjesec
dana prije isteka tekuće godine.
(7) Nakon isteka roka iz stava (3) ĉlana 9. ove odluke
općinsko udruţenje taksi prijevoznika duţno je brisati
sa rasporeda taksi vozila na taksi stajalištima za tekuću
godinu taksi prijevoznike koji nisu ostvarili pravo na
licencu prijevoznika za taksi prijevoz i o tome pismeno
obavijestiti, u roku od 15 dana, nadleţnu općinsku
sluţbu.
(8) U općini u kojoj nije formirano općinsko udruţenje
taksi prijevoznika, akt iz stava (2) ovog ĉlana donosi
nadleţna općinska sluţba.
(9) Nadleţna općinska sluţba u općini u kojoj nije formirano općinsko udruţenje taksi prijevoznika duţna je
provesti postupak propisan odredbama stava (3), (4),
(5) i (7) ovog ĉlana.
(10) Taksi stajalište na podruĉju općine mogu koristiti samo
taksi prijevoznici sa te općine.
6. Sjednica Suda bez javne rasprave
Ustavni sud Federacije je u skladu sa ĉlanom 13. stav
1. Poslovnika Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine („Sluţbene novine Federacije BiH“, broj: 40/10),
dana 22.01.2013. godine odrţao sjednicu bez javne rasprave na kojoj je razmotrio ĉinjenice i navode u zahtjevu i
odgovor na zahtjev dostavljen od strane Zakonodavno –
pravne komisije Skupštine Zeniĉko-dobojskog kantona,
statute i rješenja o upisu taksi udruţenja na podruĉju
Zeniĉko-dobojskog kantona. Isto tako, izvršen je uvid u
statute registrovanih taksi udruţenja i u rješenja o upisu u
Registar istih udruţenja koje je dostavilo Ministarstvo za
prostorno ureĊenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu
okoline i Ministarstvo za pravosuĊe i upravu Zeniĉkodobojskog kantona, osporene odredbe Odluke i drugu
dokumentaciju koja se nalazi u spisu, te relevantne
odredbe Ustava Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona
o cestovnom prijevozu.
7. Ĉinjeniĉno stanje i stav Suda
Nakon analize podnesenog zahtjeva, odgovora na zahtjev i drugih dokaza i priloga u spisu, Ustavni sud
Federacije pošao je od odredbe ĉlana V.1.2.(1) Ustava
Federacije Bosne i Hercegovine kojim je utvrĊeno, da
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svaki kanton moţe prenijeti svoje ovlasti na općinu i grad
na svojoj teritoriji ili na federalnu vlast.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine u skladu sa
ustavnim odreĊenjima donio je Zakon o cestovnom
prijevozu gdje je ĉlanom 10. stav 1. alineja 2., utvrĊeno da
će Skupština kantona svojim propisom urediti, izmeĊu
ostalog, uslove, naĉin i organizovanje vršenja taksi
prijevoza, a stavom 4. da Skupština кantona moţe dio
poslova iz svoje ovlasti prenijeti na gradske, odnosno
općinske organe nadleţne za poslove cestovnog prijevoza.
Polazeći od opredjeljenja utvrĊenih u Ustavu
Federacije Bosne i Hercegovine i
odredbi Zakona o
cestovnom prijevozu, Ustavni sud Federacije je utvrdio,
da je Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona donijela
Odluku o organizaciji i naĉinu obavljanja taksi prijevoza
putnika na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, gdje je
osporenim odredbama Odluke jedan dio poslova iz svoje
nadleţnosti shodno ovlaštenju iz ĉlana 10. stav 4.
pomenutog Zakona, prenijela na općinski organ uprave
nadleţan za poslove cestovnog prijevoza i Ministarstvo za
prostorno ureĊenje, saobraćaj i komunikacije i zaštitu
okoline Zeniĉko–dobojskog kantona (ĉlan 9. i ĉlan 10.
stav 1.). Prema donesenoj Odluci u nadleţnosti je
općinske sluţbe i pomenutog ministarstva da uredi, broj i
razmještaj taksi stajališta po utvrĊenim kriterijima, broj
stajališnih mjesta za taksi vozila koja se nalaze na javnim
površinama, kategoriju taksi stajališta i ukupan broj
dopunskih taksi oznaka. Ĉlanom 10. st. 2., 3., 4., 5. i 6.
osporene Odluke, utvrĊena je i odreĊena nadleţnost
općinskih udruţenja taksi prijevoznika u Zeniĉkodobojskom kantonu po već donesenom aktu. Prema
stajalištu Ustavnog suda Federacije, Skupština Zeniĉkodobojskog kantona u donesenoj Odluci mogla je propisati
da općinska udruţenja taksi prijevoznika mogu sprovoditi
odreĊene aktivnosti koje se odnose na taksi prijevoz po
aktu koji je donio nadleţni općinski organ uprave. Isto
tako, na odreĊene prijedloge koje predlaţe taksi
udruţenje, nadleţna općinska sluţba moţe dati ili uskratiti
svoju saglasnost kako je to i propisano. Iz navedenog
proizilazi da općinski organ za poslove cestovnog
prijevoza ima iskljuĉivu nadleţnost za propisivanje i
realizaciju prenesenih poslova od strane Skupštine
kantona. Ova nadleţnost općinskog organa uprave je
posebno naglašena u ĉlanu 9. i ĉlanu 10. stav 1. Odluke o
organizovanju i naĉinu obavljanja taksi prijevoza putnika
na podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona, i to na naĉin da
je propisano, da broj i razmještaj taksi stajališta, broj
stajališnih mjesta za taksi vozila i ukupan broj dopunskih
taksi oznaka ureĊuje nadleţna općinska sluţba svojim
aktom.
Na osnovu izloţenog, Ustavni sud Federacije smatra,
da je u skladu sa ĉlanom V.1.2.(1) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, Skupština Zeniĉko-dobojskog ka-
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ntona dio svojih ovlasti prenijela na općinski organ uprave
nadleţan za poslove cestovnog prijevoza na ĉiji jedan dio
akata saglasnost daje Ministarstvo za prostorno ureĊenje,
saobraćaj i komunikacije i zaštitu okoline Zeniĉkodobojskog kantona, a da u provoĊenju te odluke općinsko
udruţenje taksi prijevoznika, pruţa samo odreĊenu
struĉnu pomoć iz ove oblasti i preduzima odgovarajuće
radnje. Iz navedenih razloga, Ustavni sud Federacije je
stajališta da su osporene odredbe Odluke u saglasnosti sa
Ustavom Federacije Bosne i Hercegovine.
U odnosu na dio zahtjeva koji se odnosi na utvrĊivanje
saglasnosti osporenih odredaba Odluke s ĉlanom 10. stav
4. Zakona o cestovnom prijevozu, Ustavni sud Federacije
je pošao od odredaba ĉlana IV.C.10.(2) Ustava Federacije
Bosne i Hercegovine, u vezi sa Amandmanima XIV i
LXXIII na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine, kojim
je propisana nadleţnost Ustavnog suda Federacije. Prema
navedenoj ustavnoj odredbi, Ustavni sud Federacije je
nadleţan za utvrĊivanje ustavnosti sa Ustavom Federacije
Bosne i Hercegovine zakona odnosno prijedloga zakona
koje donosi Parlament Federacije Bosne i Hercegovine,
ustava i amandmana na ustav kantona, zakona ili prijedloga zakona koje donosi zakonodavni organ kantona
(kantonalni zakon), predloţenih ili usvojenih propisa koje
donose organi federalne vlasti, te predloţenih ili usvojenih
propisa, koje donosi neki organ kantonalne, gradske ili
općinske vlasti. TakoĊer, istom odredbom je utvrĊeno
ko je aktivno legitimisan za podnošenje zahtjeva za
utvrĊivanje ustavnosti naprijed navedenih zakona i
propisa, odnosno za pokretanje postupka za utvrĊivanje
ustavnosti pred Ustavnim sudom Federacije. Prema
navedenoj Ustavnoj odredbi, Ustavni sud Federacije je
nadleţan da utvrĊuje ustavnost propisa koje donose organi
vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, ali ne i usaglašenosti navedenih propisa sa zakonima koji se donose u
Federaciji Bosne i Hercegovine.
S obzirom na izloţeno odluĉeno je kao u izreci presude.
Ovu presudu Ustavni sud Federacije donio je jednoglasno u sastavu: dr. Kata Senjak, predsjednica Suda, Sead
Bahtijarević, mr. Ranka Cvijić, Domin Malbašić i Aleksandra Martinović, sudije Suda.

Broj: U-14/12
22.01.2013. godine
Sarajevo

Predsjednica
Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine
dr. Kata Senjak, s.r.
..............................................................................................
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86.
Уставни суд Федерације Босне и Херцеговине,
одлучујући о захтјеву Премијера Зеничко-добојског
кантона за утврђивање уставности члана 10. ст. 2. до 9.
Одлуке о организовању и начину обављања такси
превоза путника на подручју Зеничко-добојског
кантона, на основу члана IV.Ц.10. Устава Федерације
Босне и Херцеговине, на сједници без јавне расправе
одржане 22.01.2013. године, донио је
П Р Е С У Д У
Утврђује се да је члан 10. ст. 2. до 9. Одлуке о
организовању и начину обављања такси превоза
путника на подручју Зеничко-добојског кантона
(„Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број:
6/10) у сагласности са Уставом Федерације Босне и
Херцеговине.
Пресуду објавити у „Службеним новинама Федерације БиХ“ и „Службеним новинама Зеничко-добојског
кантона“.
Образложење
1. Подносилац захтјева
Премијер Зеничко-добојског кантона (у даљем тексту: подносилац захтјева) је Уставном суду Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Уставни
суд Федерације) дана 30.03.2012. године, поднио
захтјев за утврђивање уставности члана 10. ст. 2. до 9.
Одлуке о организовању и начину обављања такси
превоза путника на подручју Зеничко-добојског кантона (у даљем тексту: оспорене одредбе Одлуке) коју је
донијела Скупштина Зеничко-добојског кантона.
2. Овлашћење за покретање поступка
У складу са чланом IV.Ц.10.2.д) Устава Федерације
Босне и Херцеговине подносилац захтјева је овлашћен
поднијети захтјев за утврђивање, да ли је предложени
или усвојени пропис који је донијело тијело кантоналне, градске или општинске власти у складу са Уставом Федерације Босне и Херцеговине.
3. Битни наводи захтјева
У захтјеву се наводи, да је Скупштина Зеничкодобојског кантона, на основу Закона о друмском превозу Федерације Босне и Херцеговине („Службене
новине Федерације БиХ“, број: 28/06 и 2/10) (у даљем
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тексту: Закон о друмском превозу), донијела Одлуку о
организацији и начину обављања такси превоза путника на подручју Зеничко-добојског кантона. Подносилац захтјева наводи оспорене одредбе Одлуке, којима
је прописано да распоред такси возила на такси
стајалиштима и критерије за ред првенства у распоређивању такси возила на такси стајалиштима уређује
општинско удружење такси превозника, актом на који
сагласност даје надлежна општинска служба. Истим
одредбама се прописује да захтјеве за распоред такси
возилима за такси стајалиште заприма општинско
удружење такси превозника, које сачињава листу
чекања, врши брисање са листа чекања и сл. Истиче да
се у Тузланском кантону начин коришћења, ред и рад
на такси стајалиштима уређује општинским прописом,
док се распоред такси возила на такси стајалиштима
одређује само уз усаглашавање, а не одлучивање са
удружењима таксиста. Сматра да оспорене одредбе
Одлуке нису сагласне Уставу Федерације Босне и
Херцеговине, из разлога што Скупштина кантона дио
својих овласти може пренијети само на општинске
органе надлежне за послове друмског превоза, а не на
општинска удружења такси превозника.
У том контексту, подносилац захтјева се позива на
одредбу члана V.1.2.(1) Устава Федерације Босне и
Херцеговине, којом је утврђено, да сваки кантон може
пренијети своје овласти на општину и град на својој
територији или на федералну власт. Из тих разлога
сматра да је оспорени члан Одлуке супротан Уставу
Федерације Босне и Херцеговине. Поред тога, подносилац захтјева сматра да оспорене одредбе Одлуке
нису у складу са чланом 10. став 4. Закона о друмском
превозу, којим је прописано, да Скупштина кантона
може дио послова из своје надлежности пренијети на
градске, односно општинске органе, надлежне за
послове друмског превоза. Према мишљењу подносиоца захтјева, општинска удружења такси превозника не могу имати овлашћења општинских органа
надлежних за послове друмског превоза.
Напомиње да су вођене одређене активности за
измјене оспорених одредаба одлуке, како би се
усагласиле са Законом о друмском превозу, али да на
сједници Скупштине Зеничко-добојског кантона, која
је одржана дана 28.02.2012. године, ове измјене нису
усвојене. На основу изложеног, предлаже да Уставни
суд Федерације проведе поступак и донесе пресуду
којом ће утврдити да оспорене одредбе Одлуке нису
сагласне Уставу Федерације Босне и Херцеговине и
Закону о друмском превозу.
4. Наводи одговора на захтјев
Уставни суд Федерације је 11.04.2012. године, у
складу са чланом 16. Закона о поступку пред
Уставним судом Федерације Босне и Херцеговине
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(„Службене новине Федерације БиХ“, број: 6/95 и
37/03), затражио од Скупштине Зеничко-добојског
кантона да, као друга странка у поступку, достави
одговор на захтјев подносиоца у року од 20 дана од
дана пријема. Исто тако, одређена документација
затражена је од Министарства за просторно уређење,
саобраћај и комуникације и заштиту околине и
Министарства за правосуђе и управу Зеничко-добојског кантона.
У одговору на захтјев, који је Уставном суду
Федерације дана 03.05.2012. године, доставила
Законодавно-правна комисија Скупштине Зеничкодобојског кантона, оспорени су наводи из захтјева
подносиоца у цијелости. Истакли су да је Скупштина
Зеничко-добојског кантона оспореном Одлуком један
дио послова из своје надлежности, сходно овлашћењу
из члана 10. став 4. Закона о друмском превозу,
пренијела на општински орган управе надлежан за
послове друмског превоза, и то у дијелу послова који
се односе на уређивање распореда такси возила на
такси стајалиштима и утврђивања критерија за ред
првенства у распоређивању такси возила, с тим да у
обављању и припреми тих послова и доношења
одговарајућих аката, општинска удружења такси
пријевозника пружају стручну помоћ. Према наводима
одговора на захтјев удружења такси превозника, као
одређена струковна удружења најбоље познају стање
на терену, све специфичности и реалне потребе и
могућности у погледу утврђивања распореда такси
возила на такси стајалиштима, као и реалне потребе
једне општине за такси превозом. Такођер, ова
удружења, као скупина професионалаца који се баве
овим послом, најбоље познају проблеме с којима се
такси превозници сусрећу у свом раду, њихове
потребе и начин рада. Из наведених разлога сматрају
да ова удружења могу надлежном општинском органу
дати квалитетне приједлоге и помоћ, с тим, да
општински орган управе надлежан за послове
друмског превоза на наведене приједлоге такси
удружења може дати или ускратити своју сагласност.
Надаље наводе, да надлежност и кључни значај имају
општинске службе и кантонално министарство, као
орган управе надлежан за послове друмског превоза,
посебно наглашен у одредби члана 10. став 1.
оспорене Одлуке. Поменутом одредбом прописано је
да начин коришћења, ред и рад на такси стајалиштима
уређује надлежна општинска служба актом на који
сагласност даје Министарство.
На основу изложеног, Скупштина Зеничкодобојског кантона сматра да оспореним одредбама
Одлуке, није дио послова из своје надлежности
пренијела на општинска удружења такси превозника,
већ на општински орган управе надлежан за послове
друмског превоза, а да наведеном органу у обављању
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и припреми тих послова и доношењу одговарајућих
аката општинска удружења такси превозника пружају
одређену стручну помоћ. Предлажу да Уставни суд
Федерације одбије захтјев подносиоца као неоснован
и да утврди да оспорене одредбе Одлуке нису у
несагласности са Уставом Федерације Босне и Херцеговине и Законом о друмском превозу.
На тражење Суда Министарство за просторно уређење, саобраћај и комуникације и заштиту околине
доставило је статуте и рјешења удружења таксиста у
Зеничко-добојском кантону, а Министарство за правосуђе и управу обавијест у којим општинама су регистрована, а у којим нису регистрована удружења
таксиста у Зеничко-добојском кантону.
5. Релевантни прописи

Орган из става 1. овог члана може дио послова из
своје надлежности пренијети на градске, односно
општинске органе надлежне за послове друмског
превоза.
Члан 42.
Организацију и начин вршења такси превоза путника на територији кантона својим прописом регулише
орган из члана 10. став 1. овог Закона.
Прописом из става 1. овог члана уређује се нарочито:
-

-

А. Устав Федерације Босне и Херцеговине
Члан V.1. 2. (1)
„(1) Сваки кантон може пренијети своје овлашћење
на општину и град на својој територији или на
федералну власт.

-

Б. Законске одредбе
Закон о друмском превозу Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,
број: 28/06 и 2/10)
Члан 10.
„Скупштина кантона својим прописом ће, у складу
са овим Законом, уредити услове, начин и специфичности вршења превоза путника или терета или
лица и терета на својој територији.
Посебним прописом из става 1. овог члана уредит
ће се:
- услови, начин и поступак организовања линијског и ванлинијског превоза
- услови, начин и организацију вршења такси
превоза,
- превоз запрежним возилима, мотоциклима и са
приколицом и осталим возилима на моторни и
други погон;
- превоз за властите потребе;
- издавање рјешења за вршење појединих врста
превоза.
При утврђивању укупног броја такси возила на
свом подручју орган из става 1. овог члана користит ће
се односом једно такси возило на 500-1.000 становника.
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начин организовања такси превоза на територији кантона, односно подручју града и општине;
број и размјештај такси стајалишта, начин
њиховог коришћења, уређења и одржавања, те
број возила на појединим такси стајалиштима;
начин утврђивања и наплате цијене такси
превоза, ако се превози више путника;
начин издавања допунских ознака за возила,
њихова величина, број и изглед;
права и дужности возача који врши такси превоз и путника који се превозе такси возилом;
основне и допунске услове које мора испуњавати такси возач и такси возило.

Ц) Одлука о организацији и начину обављања
такси превоза путника на подручју Зеничкодобојског кантона („Службене новине Зеничко-добојског кантона“, број: 6/10)
Члан 9.
(Број и размјештај такси стајалишта и број такси
возила)
(1) Број и размјештај такси стајалишта, број стајалишних мјеста за такси возила на такси стајалиштима
која се налазе на јавним површинама, категорију
такси стајалишта и укупан број такси возила,
односно укупан број допунских такси ознака, на
свом подручју, на почетку сваке године одређује
надлежна општинска служба, водећи рачуна о
броју становника, организованости јавног градског
превоза, броју и размјештају јавних институција и
објаката, општем стању саобраћаја, дневној миграцији становништва, конфигурацији тла и другим
условима, на основу исказаних потреба корисника
превоза и приједлога такси превозника.
(2) При утврђивању укупног броја такси возила из
става (1) овог члана надлежна општинска служба
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користит ће се односом једно такси возило на 1.000
становника.
(3) Одредба става (2) овог члана неће се примјењивати
на такси превознике који су испунили услов из
члана 6. ове одлуке и већ обављају такси превоз,
као и на такси превознике који посједују важеће
рјешење за обављање такси превоза и испуњавају
услове за додјелу допунске такси ознаке уколико
испуне услове за лиценцу превозника за такси
превоз у року од 30 дана од дана ступања на снагу
ове одлуке.
(4) Акт о утврђивању укупног броја такси возила из
става (2) овог члана надлежна општинска служба
дужна је доставити Министарству за просторно
уређење, саобраћај и комуникације и заштиту
околине Зеничко-добојског кантона (у даљем тексту: Министарство) до 15. јануара текуће године.
Члан 10.
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(6) Општинско удружење такси превозника дужно је
распоред такси возила на такси стајалиштима за
наредну годину доставити надлежној општинској
служби најкасније мјесец дана прије истека текуће
године.
(7) Након истека рока из става (3) члана 9. ове одлуке
општинско удружење такси превозника дужно је
брисати са распореда такси возила на такси
стајалиштима за текућу годину такси превознике
који нису остварили право на лиценцу превозника
за такси превоз и о томе писмено обавијестити, у
року од 15 дана, надлежну општинску службу.
(8) У општини у којој није формирано општинско
удружење такси превозника, акт из става (2) овог
члана доноси надлежна општинска служба.
(9) Надлежна општинска служба у општини у којој
није формирано општинско удружење такси
превозника дужна је провести поступак прописан
одредбама става (3), (4), (5) и (7) овог члана.

(Начин коришћења, ред и рад на такси стајалиштима)
(1) Начин коришћења, ред и рад на такси стајалиштима уређује надлежна општинска служба актом
на који сагласност даје Министарство.
(2) Распоред такси возила на такси стајалиштима и
критерије за ред првенства у распоређивању такси
возила на такси стајалиштима уређује општинско
удружење такси превозника актом на који сагласност даје надлежна општинска служба.
(3) захтјев за распоред такси возила на такси стајалиште подноси општинском удружењу такси
превозника путем надлежне општинске службе:
а) такси превозник који обнавља распоред;
б) физичко лице које је добило рјешење
надлежне општинске службе;
ц) правно лице које је регистровано за
обављање такси превоза.
(4) Уколико нема слободних мјеста на такси
стајалиштима из разлога прописаног у ставу (2)
члана 9. ове одлуке, општинско удружење такси
превозника је дужно да сачини листу чекања на
распоред за такси стајалиште водећи рачуна о
редослиједу поднесених захтјева за распоред на
такси стајалиште.
(5) Општинско удружење такси превозника дужно је
на ослобођено такси стајалиште распоредити првог
са листе чекања само уколико је испуњен услов из
става (2) члана 9. ове одлуке.

(10) Такси стајалиште на подручју општине могу
користити само такси превозници са те општине.
6. Сједница Суда без јавне расправе
Уставни суд Федерације је у складу са чланом 13.
став 1. Пословника Уставног суда Федерације Босне и
Херцеговине („Службене новине Федерације БиХ“,
број: 40/10), дана 22.01.2013. године одржао сједницу
без јавне расправе на којој је размотрио чињенице и
наводе у захтјеву и одговор на захтјев достављен од
стране Законодавно – правне комисије Скупштине
Зеничко-добојског кантона, статуте и рјешења о упису
такси удружења на подручју Зеничко-добојског кантона. Исто тако, извршен је увид у статуте регистрованих такси удружења и у рјешења о упису у Регистар
истих удружења које је доставило Министарство за
просторно уређење, саобраћај и комуникације и
заштиту околине и Министарство за правосуђе и
управу Зеничко-добојског кантона, оспорене одредбе
Одлуке и другу документацију која се налази у спису,
те релевантне одредбе Устава Федерације Босне и
Херцеговине и Закона о друмском превозу.
7. Чињенично стање и став Суда
Након анализе поднесеног захтјева, одговора на
захтјев и других доказа и прилога у спису, Уставни
суд Федерације пошао је од одредбе члана V.1.2.(1)
Устава Федерације Босне и Херцеговине којим је
утврђено, да сваки кантон може пренијети своје
овласти на општину и град на својој територији или на
федералну власт.
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Парламент Федерације Босне и Херцеговине у
складу са уставним одређењима донио је Закон о
друмском превозу гдје је чланом 10. став 1. алинеја 2.,
утврђено да ће Скупштина кантона својим прописом
уредити, између осталог, услове, начин и организовање вршења такси превоза, а ставом 4. да Скупштина кантона може дио послова из своје овласти
пренијети на градске, односно општинске органе
надлежне за послове друмског превоза.
Полазећи од опредјељења утврђених у Уставу
Федерације Босне и Херцеговине и одредби Закона о
друмском превозу, Уставни суд Федерације је
утврдио, да је Скупштина Зеничко-добојског кантона
донијела Одлуку о организацији и начину обављања
такси превоза путника на подручју Зеничко-добојског
кантона, гдје је оспореним одредбама Одлуке један
дио послова из своје надлежности сходно овлашћењу
из члана 10. став 4. поменутог Закона, пренијела на
општински орган управе надлежан за послове друмског превоза и Министарство за просторно уређење,
саобраћај и комуникације и заштиту околине Зеничко–добојског кантона (члан 9. и члан 10. став 1.).
Према донесеној Одлуци у надлежности је општинске
службе и поменутог министарства да уреди, број и
размјештај такси стајалишта по утврђеним критеријима, број стајалишних мјеста за такси возила која
се налазе на јавним површинама, категорију такси
стајалишта и укупан број допунских такси ознака.
Чланом 10. ст. 2., 3., 4., 5. и 6. оспорене Одлуке,
утврђена је и одређена надлежност општинских
удружења такси превозника у Зеничко-добојском
кантону по већ донесеном акту. Према стајалишту
Уставног суда Федерације, Скупштина Зеничкодобојског кантона у донесеној Одлуци могла је
прописати да општинска удружења такси превозника
могу спроводити одређене активности које се односе
на такси превоз по акту који је донио надлежни
општински орган управе. Исто тако, на одређене
приједлоге које предлаже такси удружење, надлежна
општинска служба може дати или ускратити своју
сагласност како је то и прописано. Из наведеног
произилази да општински орган за послове друмског
превоза има искључиву надлежност за прописивање и
реализацију пренесених послова од стране Скупштине
кантона. Ова надлежност општинског органа управе је
посебно наглашена у члану 9. и члану 10. став 1.
Одлуке о организовању и начину обављања такси
превоза путника на подручју Зеничко-добојског
кантона, и то на начин да је прописано, да број и
размјештај такси стајалишта, број стајалишних мјеста
за такси возила и укупан број допунских такси ознака
уређује надлежна општинска служба својим актом.
На основу изложеног, Уставни суд Федерације
сматра, да је у складу са чланом V.1.2.(1) Устава
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Федерације Босне и Херцеговине, Скупштина
Зеничко-добојског кантона дио својих овласти
пренијела на општински орган управе надлежан за
послове друмског превоза на чији један дио аката
сагласност даје Министарство за просторно уређење,
саобраћај и комуникације и заштиту околине Зеничкодобојског кантона, а да у провођењу те одлуке
општинско удружење такси превозника, пружа само
одређену стручну помоћ из ове области и предузима
одговарајуће радње. Из наведених разлога, Уставни
суд Федерације је стајалишта да су оспорене одредбе
Одлуке у сагласности са Уставом Федерације Босне и
Херцеговине.
У односу на дио захтјева који се односи на утврђивање сагласности оспорених одредаба Одлуке с
чланом 10. став 4. Закона о друмском превозу,
Уставни суд Федерације је пошао од одредаба члана
IV.Ц.10.(2) Устава Федерације Босне и Херцеговине, у
вези са Амандманима XIV и LXXIII на Устав
Федерације Босне и Херцеговине, којим је прописана
надлежност Уставног суда Федерације. Према наведеној уставној одредби, Уставни суд Федерације је
надлежан за утврђивање уставности са Уставом
Федерације Босне и Херцеговине закона односно
приједлога закона које доноси Парламент Федерације
Босне и Херцеговине, устава и амандмана на устав
кантона, закона или приједлога закона које доноси
законодавни орган кантона (кантонални закон), предложених или усвојених прописа које доносе органи
федералне власти, те предложених или усвојених
прописа, које доноси неки орган кантоналне, градске
или општинске власти. Такођер, истом одредбом је
утврђено ко је активно легитимисан за подношење
захтјева за утврђивање уставности напријед наведених
закона и прописа, односно за покретање поступка за
утврђивање уставности пред Уставним судом Федерације. Према наведеној Уставној одредби, Уставни
суд Федерације је надлежан да утврђује уставност
прописа које доносе органи власти у Федерацији
Босне и Херцеговине, али не и усаглашености наведених прописа са законима који се доносе у Федерацији
Босне и Херцеговине.
С обзиром на изложено одлучено је као у изреци
пресуде.
Ову пресуду Уставни суд Федерације донио је
једногласно у саставу: др Ката Сењак, предсједница
Суда, Сеад Бахтијаревић, мр Ранка Цвијић, Домин
Малбашић и Александра Мартиновић, судије Суда.
Број: У-14/12
22.01.2013. године
Сарајево

Предсједница
Уставног суда Федерације
Босне и Херцеговине
др Ката Сењак, c.p.
..............................................................................................
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SKUPŠTINA
87.
Na osnovu ĉlana 37. stav 1. taĉka f) Ustava Zeniĉkodobojskog kantona, Skupština Zeniĉko-dobojskog kantona, na 33. sjednici odrţanoj 12.02.2013. godine, d o n o s i

ZAKON
o dopuni Zakona o koncesijama
Ĉlan 1.
U Zakonu o koncesijama – Preĉišćen tekst („Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 5/03), iza ĉlana
27. dodaje se novi ĉlan 27a., koji glasi:
„Ĉlan 27a.
Privredna društva koja su stekla pravo eksploatacije na
predmetu koncesije iz ĉlana 2. ovog Zakona, odnosno
koncesiju, po ranije vaţećim propisima, a pri tome je
utvrĊeno postojanje javnog interesa i imaju saglasnost
lokalne zajednice za predmet koncesije, imaju pravo u
roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog
Zakona, resornom ministarstvu, podnijeti zahtjev za
zakljuĉenje Ugovora o koncesiji, kojim će biti regulisana
sva meĊusobna prava i obaveze izmeĊu koncesora i
koncesionara, bez provoĊenja postupka dodjele koncesije.”
Ĉlan 2.
Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“.

Broj: 01-02-3546/13
PREDSJEDAVAJUĆI
Datum, 13.02.2013. godine
Zenica
Sretko Radišić, s.r.
..............................................................................................

VLADA
88.
Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona-Preĉišćeni tekst (“Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj 7/10), a u vezi sa ĉlanom 2. i 4. stav 3. Odluke o redovnom godišnjem popisu
imovine, obaveza i potraţivanja Zeniĉko-dobojskog
kantona na dan 31.12.2012. godine (“Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona” broj 18/12), Vlada Zeniĉko-
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dobojskog kantona, na 100. sjednici, odrţanoj 21.02.2013.
godine, d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Elaborata o izvršenom redovnom
godišnjem popisu imovine, obaveza i potraţivanja
Zeniĉko-dobojskog kantona sa stanjem na dan
31.12.2012. godine
Ĉlan 1.
(Predmet)
Usvaja se Elaborat Centralne popisne komisije
Zeniĉko-dobojskog kantona o izvršenom redovnom
godišnjem popisu imovine, obaveza i potraţivanja
Zeniĉko-dobojskog kantona sa stanjem na dan 31.12.2012.
godine.
Ĉlan 2.
(Nalog za knjiţenje)
Nalaţe se Ministarstvu finansija-Odsjek za raĉunovodstvo i operativnim jedinicama nadleţnih ministarstava,
da u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima izvrše sva
neophodna knjiţenja u skladu sa svim pojedinaĉnim
odlukama za kantonalna ministarstva i uprave i
pojedinaĉne budţetske korisnike nadleţnih ministarstava,
a koje su prilog Elaborata iz ĉlana 1. ove Odluke.
Ĉlan 3.
(Realizacija Odluke)
Zaduţuju se Ministarstvo finansija, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo za pravosuĊe i upravu i
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, da
realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i podzakonskim
aktima, svako u okviru svoje nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“, a primjenjivat će se sa 31.12.2012. godine

Broj: 02-14-4757/13.
PREMIJER
Datum, 21.02.2013. godine
Zenica
mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
..............................................................................................
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89.

90.

Na osnovu ĉlana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeniĉkodobojskog kantona-Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj 7/10), a u skladu sa
Budţetom Zeniĉko-dobojskog kantona za 2013. godinu
(„Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj
19/12), na prijedlog Ministarstva za privredu, Vlada
Zeniĉko-dobojskog kantona, na 100. sjednici, odrţanoj
dana 21.02.2013. godine, d o n o s i

Na osnovu ĉlana 16. stav 3. Zakona o Vladi Zeniĉko –
dobojskog kantona – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko – dobojskog kantona“, broj 7/10) i u skladu sa
ĉlanom 26., Zakona o ustanovama („Sluţbeni list R BiH“,
broj: 6/92, 8/93, i 13/94), u vezi sa ĉlanom 83. stav 2.,
Zakona o osnovnoj školi („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona“, broj 05/04, 20/07 i 09/11), a nakon
podnesene ostavke na mjesto predsjednika Školskog
odbora Osnovne škole „21. mart“, Matuzići, Doboj Jug,
od 16.01.2013. godine, a na prijedlog Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada Zeniĉko-dobojskog kantona na 99. sjednici, odrţanoj dana 14.02.2013.
godine d o n o s i

ODLUKU
o odobravanju finansijskih sredstava Agenciji za
privatizaciju Zeniĉko-dobojskog kantona
Ĉlan 1.
(Predmet)
Odobravaju se finansijska sredstva Agenciji za privatizaciju Zeniĉko-dobojskog kantona u iznosu od 50.000,00
KM (slovima: pedesethiljada konvertibilnih maraka), na
ime troškova potrebnih za finansiranje redovnih obaveza i
aktivnosti.
Ĉlan 2.
(Ekonomski kod)
Odobrena sredstva iz ĉlana 1. ove odluke isplatiti će se
iz Budţeta Zeniĉko-dobojskog kantona za 2013. godinu
(isplata za period januar-mart 2013. godine), razdjel 18,
budţetska organizacija 01, potrošaĉka jedinica 0001,
ekonomski kod 614100, pozicija „Transfer za Agenciju za
privatizaciju“.
Ĉlan 3.
(ProvoĊenje Odluke)
Zaduţuju se Ministarstvo za privredu i Ministarstvo
finansija, da realizuju ovu odluku u skladu sa zakonom i
podzakonskim aktima, a svako u okviru svoje nadleţnosti.
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u “Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-14-5036/13.
PREMIJER
Datum, 21.02.2013. godine
Zenica
mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
..............................................................................................

RJEŠENJE
o razrješenju predsjednika Školskog odbora
Osnovne škole „21. mart”, Matuzići, Doboj Jug

I.
Razrješava se ĉlanstva u Školskom odboru Osnovne
škole „21. mart“, Matuzići, Doboj Jug:
-

Beĉić Amir, predsjednik - iz reda Osnivaĉa, na
liĉni zahtjev.

II.
Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u „Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona“ i „Sluţbenim novinama Federacije Bosne i
Hercegovine“.

Broj: 02-38-4020/13.
PREMIJER
Datum, 14.02.2013. godine
Zenica
mr.sci.Fikret Plevljak dipl.ing. , s.r.
..............................................................................................
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Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)

MINISTARSTVO FINANSIJA

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona"

91.
Na osnovu ĉlana 66. stav 3. i ĉlana 67. stav 3. Zakona o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i ĉlana 14. stav 1. Zakona o izvršavanju
budţeta Zeniĉko-dobojskog kantona za 2013. godinu
("Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona", broj
19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku,
kulturu i sport, ministar Ministarstva finansija Zeniĉkodobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU
o prestrukturiranju rashoda u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2013. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u
Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2013. godinu za
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – OŠ
„Mula Mustafa Bašeskija“ Kakanj.
Ĉlan 2.
(Naĉin prestrukturiranja)
Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći naĉin:
- na razdjelu 22, budţetska organizacija 02, potrošaĉka jedinica 0009 – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
Kakanj, rashodi planirani na poziciji 613900
(MBC902) – Ostale ugovorene usluge umanjuju se za
29.000,00 KM.
- na razdjelu 22, budţetska organizacija 02, potrošaĉka jedinica 0009 – OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“
Kakanj, uvećavaju se rashodi planirani na poziciji
613700 – Izdaci za tekuće odrţavanje za 29.000,00
KM

Broj:07/03-02-14-13643-2/13
MINISTAR
Datum, 21.02.2013. godine
Zenica
mr. sci. Mirsad Isaković, s.r.
..............................................................................................
92.
Na osnovu ĉlana 66. stav 3. i ĉlana 67. stav 3. Zakona o
organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Sluţbene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj 35/05) i ĉlana 14. stav 1. Zakona o
izvršavanju budţeta Zeniĉko-dobojskog kantona za 2013.
godinu ("Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog kantona",
broj 19/12), na prijedlog Ministarstva za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport, ministar Ministarstva finansija
Zeniĉko-dobojskog kantona, d o n o s i:

ODLUKU
o prestrukturiranju rashoda u Budţetu Zeniĉkodobojskog kantona za 2013. godinu
Ĉlan 1.
(Predmet)
Odobrava se prestrukturiranje rashoda planiranih u
Budţetu Zeniĉko-dobojskog kantona za 2013. godinu za
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport –
Pedagoški zavod Zenica.
Ĉlan 2.
(Naĉin prestrukturiranja)
Prestrukturiranje rashoda vršit će se na sljedeći naĉin:

Ĉlan 3.
(Realizacija Odluke)

- na razdjelu 22, budţetska organizacija 05, potrošaĉka jedinica 0001 – Pedagoški zavod Zenica,
rashodi planirani na poziciji 611100 – Bruto plaće i
naknade umanjuju se za 1.000,00 KM.

Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport poslove i Ministarstvo
finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budţeta, svako u
okviru svoje nadleţnosti

- na razdjelu 22, budţetska organizacija 05, potrošaĉka jedinica 0001 – Pedagoški zavod Zenica,
uvećavaju se rashodi planirani na poziciji 613700 –
Izdaci za tekuće odrţavanje za 1.000,00 KM

petak, 29.03.2013.
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Ĉlan 3.
(Realizacija Odluke)
Za realizaciju ove odluke zaduţuju se Ministarstvo za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport i Ministarstvo
finansija-Odsjek za planiranje i izvršenje budţeta, svako u
okviru svoje nadleţnosti
Ĉlan 4.
(Stupanje na snagu)
Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog kantona"

Broj:07/03-02-14-13643-3-1/13
MINISTAR
Datum, 05.03.2013. godine
Zenica
mr. sci. Mirsad Isaković, s.r.
..............................................................................................

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE,
NAUKU, KULTURU I SPORT
93.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeniĉko-dobojskog kantona, u skladu sa ĉlanom 14. stav
1. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima
kantonalne uprave – Preĉišćeni tekst („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i 06/12),
a na osnovu ĉlana 177. stav (7) i (9) Zakona o osnovama
sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini
("Sluţbeni glasnik BiH", broj: 06/06, 75/06, 44/07, 84/09 i
48/10) i ĉlana 30. Pravilnika o osposobljavanju za vozaĉa
motornih vozila ("Sluţbeni glasnik BiH", broj: 46/12),
donosi:

PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o radu Komisije za kontrolu
osposobljavanja za vozaĉa motornih vozila
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Ĉlan 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u «Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona».

Broj: 10-02-1707-2/13
MINISTAR
Zenica; 01.02.2013. godine
Mirko Trifunović, s.r.
..............................................................................................
94.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeniĉko-dobojskog kantona, u skladu sa ĉlanom 14. stav
(1) Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim
tijelima kantonalne uprave – Preĉišćeni tekst („Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona“, broj: 13/08, 03/10 i
06/12) i ĉlanom 9. Pravilnika o uvjetima i naĉinu
dobijanja licence (“Sluţbeni glasnik BiH”, broj: 12/07,
41/07 i 13/13), donosi:

UPUTSTVO
o naknadi troškova i naĉinu provoĊenja postupka
dobijanja licence
I - OPĆE ODREDBE
Ĉlan 1.
(Predmet)
Ovim Uputstvom propisuje se imenovanje komisije,
naĉin provoĊenja postupka dobijanja licence, visina
naknade troškova: pripremne nastave, polaganja ispita za
dobijanje licence, izdavanja licence ispitivaĉa iz
poznavanja prve pomoći i naknade ĉlanova komisije.

II - KOMISIJA
Ĉlan 1.
U ĉlanu 3. stav (2) Pravilnika o radu Komisije za
kontrolu osposobljavanja za vozaĉa motornih vozila
(„Sluţbene novine Zeniĉko – dobojskog kantona“, broj:
13/12), rijeĉi: „2 (dva)“ zamjenjuju se rijeĉima: „3 (tri)“.

Ĉlan 2.
(Imenovanje)
(1) Ispit za dobijanje licence predavaĉa teoretske
nastave, ispitivaĉa iz teoretskog dijela ispita i
ispitivaĉa iz upravljanja motornim vozilom na
podruĉju Zeniĉko-dobojskog kantona polaţe se pred
Komisijom za provoĊenje ispita za dobijanje licence
(u daljem tekstu: Komisija).
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(2) Komisiju imenuje Ministarstvo za obrazovanje,
nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog kantona
posebnim rješenjem.
(3) Komisija se imenuje na period od 2 (dvije) godine.
Ĉlan 3.
(Sastav)
Komisiju ĉine predsjednik, dva ispitivaĉa iz
poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima,
dva ispitivaĉa iz pedagodije, dva ispitivaĉa iz voţnje u
ulozi ispitivaĉa i sekretar.
III – JAVNI POZIV
Ĉlan 4.
(Objavljivanje javnog poziva)
(1) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeniĉko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Ministarstvo), objavljuje javni poziv za dobijanje licence
predavaĉa teoretske nastave, ispitivaĉa iz teoretskog
dijela ispita, ispitivaĉa iz upravljanja motornim
vozilom i ispitivaĉa iz poznavanja prve pomoći.

petak, 29.03.2013.

scu Prijave naznaĉiti za koje licence aplicira.
(2) Za ispite koji su identiĉni za dobijanje dvije ili više
licence, kandidat uplaćuje samo jedan iznos sredstava utvrĊen ovim Uputstvom, pohaĊa pripremnu
nastavu i polaţe ispit samo jednom.
(3) Poloţeni ispit iz prethodnog stava, kandidatu se priznaje prilikom podnošenja prijave za dobijanje svih
onih licence za koje kandidat zadovoljava i ostale
uslove.
(4) Kandidat za dobijanje licence za predavaĉa teoretske
nastave ili ispitivaĉa teoretskog dijela ispita, koji ima
poloţen struĉni ispit u skladu sa programom polaganja struĉnog ispita za nastavnike, osloboĊen je
polaganja ispita iz pedagogije.

IV - PRIPREMNA NASTAVA
Ĉlan 7.
(Pripremna nastava)
(1) Ministarstvo organizuje pripremnu nastavu za
kandidate koji ispune uslove za polaganje ispita za
neku od licenci.

(2) Javni poziv iz prethodnog stava obavezno sadrţi:
a) Uslove koje kandidat treba ispunjavati za
dobijanje svake pojedinaĉne licence,
b) Popis oblasti iz kojih se odrţava pripremna
nastava i ispiti,
c) Mjesto i vrijeme odrţavanja pripremne nastave
i ispita,
d) Troškove za polaganje ispita,
e) Listu dokumenata koje je neophodno dostaviti
uz prijavu,
f) Druga relevantna pitanja.
Ĉlan 5.
(Procedura po javnom pozivu)
(1) ProvoĊenje procedure po javnom pozivu iz ĉlana 4.
ovog Uputstva je u nadleţnosti Ministarstva.
(2) Prijave se propisanom dokumentacijom dostavljaju
se u zatvorenoj koverti na adresu Ministarstva, a u
skladu sa naznaĉenim rokovima iz javnog poziva.
Ĉlan 6.
(Podnošenje prijave za više licenci)
(1) Ukoliko kandidat podnosi prijavu za dobijanje više
licence, potrebno je da dostavi samo jedan komplet
propisane dokumentacije iz javnog poziva, a u obra-

(2) Pripremna nastava traje ukupno 10 sati, i to:
a) za licencu predavaĉa teoretske nastave: 8 sati iz
poznavanja propisa o sigurnosti saobraćaja na
putevima i 2 sata iz pedagogije;
b) za licencu ispitivaĉa iz teoretskog dijela ispita:
8 sati iz poznavanja propisa o sigurnosti
saobraćaja na putevima i 2 sata iz pedagogije;
c) za licencu ispitivaĉa iz upravljanja motornim
vozilom: 8 sati iz poznavanja propisa o
sigurnosti saobraćaja na putevima i 2 sata
voţnja u ulozi ispitivaĉa.
(3) O odrţavanju pripremne nastave vodi se dnevnik na
obrascu, koji je prilog broj 1. i ĉini sastavni dio ovog
Uputstva.
Ĉlan 8.
(ProvoĊenje pripremne nastave)
Pripremna nastava se vrši po grupama u zavisnosti od
oblasti pripremne nastave i to:
a) U grupi do 30 kandidata za oblasti: poznavanje
propisa o sigurnosti saobraćaja na putevima i
pedagogija.
b) U grupi do 3 kandidata za oblast voţnja u ulozi
ispitivaĉa.

petak, 29.03.2013.
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V – TROŠKOVI

VI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Ĉlan 9.
(Troškovi pripremne nastave i ispita)
(1) Troškovi pripremne nastave:
a) Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na
putevima - 50 KM.
b) Pedagogija – 50 KM.
c) Voţnja u ulozi ispitivaĉa - 50 KM.
(2) Troškovi ispita:
a) Poznavanje propisa o sigurnosti saobraćaja na
putevima - 100 KM.
b) Pedagogija – 100 KM.
c) Voţnja u ulozi ispitivaĉa - 100 KM.

Ĉlan 11.
(Izmjene i dopune Uputstva)
Sve izmjene i dopune ovog Uputstva vrše se na naĉin i
po postupku kao i kod njegovog donošenja.
Ĉlan 12.
(Prestanak vaţenja)
Stupanjem na snagu ovog Uputstva prestaje primjena
Pravilnika o uslovima i visini naknade u vezi sa poslovima
provoĊenja Pravilnika za dobijanje licence („Sluţbene
novine Zeniĉko – dobojskog kantona“, broj: 09/07 i
12/10).
Ĉlan 13.
(Stupanje na snagu i primjena)

(3) Troškovi popravnog ispita iznose 100 KM po
jednom ispitu.
(4) Troškovi izdavanja licence ispitivaĉa iz poznavanja
prve pomoći - 50 KM.
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Ovo Uputstvo stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u Sluţbenim novinama Zeniĉko-dobojskog
kantona.

Ĉlan 10.
(Naknade za ĉlanove komisije)
(1) Naknade ĉlanovima komisije utvrĊuju se u neto
iznosima kako slijedi:
a) Ĉas pripremne nastave u jednoj grupi - 30 KM.
b) Predsjedniku ispitne komisije - 10 KM po
pojedinaĉno odrţanom ispitu.
c) Sekretaru komisije - 5 KM po pojedinaĉno
odrţanom ispitu.
d) Ispitivaĉu iz oblasti poznavanja propisa o
sigurnosti saobraćaja na putevima 25 KM po
kandidatu,
e) Ispitivaĉu iz oblasti pedagogije - 20 KM po
kandidatu,
f) Ispitivaĉu iz oblasti voţnja u ulozi ispitivaĉa 20 KM po kandidatu.
(2) Evidenciju o odrţanim ispitima, relevantnu za
obraĉun troškova, vodi predsjednik komisije i
dostavlja odgovarajućoj sluţbi Ministarstva na
realizaciju.

Broj: 10-02-1707-4/13
MINISTAR
Zenica; 25.02.2013. godine
Mirko Trifunović, s.r.
..............................................................................................
95.
Na osnovu Zakona o osnovnoj školi („Sluţbene novine
Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj:5/04, 20/07 i 9/11),
Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju („Sluţbene
novine Zeniĉko-dobojskog kantona”, broj: 07/10 i 08/12),
a u skladu sa odredbama Pravilnika o postupku
utvrĊivanja uvjeta i o sadrţaju i naĉinu voĊenja registra
osnovnih škola („Sluţbene novine Zeniĉko-dobojskog
kantona”, broj:8/97), te odredbama Pravilnika o postupku
utvrĊivanja uvjeta i o sadrţaju i naĉinu voĊenja registra
predškolskih ustanova („Sluţbene novine Zeniĉkodobojskog kantona”, broj:8/11), Ministar Ministarstva za
obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeniĉko-dobojskog
kantona, d o n o s i:
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SPISAK
novoosnovanih predškolskih ustanova i osnovnih škola
koje su upisane u Registar predškolskih ustanova i
Registar osnovnih škola Zeniĉko-dobojskog kantona
1. Privatna ustanova Prva osnovna Montessori škola
Zenica, adresa Crkvice 20C 72000 Zenica, Osnivaĉ
doc.dr. sc. Nusreta Kepeš iz Zenice, upisana pod
rednim brojem 82. na strani 169. i 170. Registra
osnovnih škola, nakon Rješenja o upisu broj: 10-3800018-3/13 od dana 20.02.2013. godine koji je donio
Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport Zeniĉko-dobojskog kantona;
2. Privatna predškolska ustanova ''Evlad'' Tešanj,
adresa Krndija bb 74260 Tešanj, Osnivaĉ Edina
Kosovĉić-Mehmedović iz Tešnja, upisana pod rednim
brojem 31. na strani 064. i 065. Registra predškolskih
ustanova, nakon Rješenja o upisu broj: 10-38-24488-22/13 od dana 26.02.2013. godine koji je donio
Ministar Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i
sport Zeniĉko-dobojskog kantona;
3. Privatna predškolska ustanova ''Palĉica'' Tešanj,
adresa Husage Ĉišića 74260 Tešanj, Osnivaĉ Amina
Planić iz Tešnja, upisana pod rednim brojem 32. na
strani 066. i 067. Registra predškolskih ustanova,
nakon Rješenja o upisu broj: 10-38-24488-1-2/13 od
dana 26.02.2013. godine koji je donio Ministar
Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Zeniĉko-dobojskog kantona.

Broj : 10-38-24488-3/13
MINISTAR
Zenica; 26.02.2013. godine
Mirko Trifunović, s.r.
..............................................................................................
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OGLASNI DIO

OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŢNI URED
Broj: 039-0-Dn-12-001 116
Dana: 19.02.2013.godine
Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

OGL AS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjiţnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagaĉa Sivić Safeta sina
Alije iz Tešnja – Kalošević bb zastupanog po punomoćniku advokat Martin Dţido iz Jelaha, radi uspostave ZK uloška,
protivniku predlagaĉa Marelja Marijanu sinu Pere iz Kaloševića, koji je upisan kao vlasnik u ZK ul. br. 417 k.o. SP
Kalošević, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-12-001 116 od 19.02.2013. godine privremenog zastupnika u osobi
advokat Mularifović Arif iz Tešnja, pošto je oznaĉeno lice nepoznate adrese, a na osnovu ĉl. 296. stav2. Taĉka 4.
Zakona o parniĉnom postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do
okonĉanja postupka, sve dok se protivnici predlagaĉa ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:
Brkić Dijana, s.r.
................................................................................................................................................................................................
BOSNA I HERCEGOVINA
Federacija Bosne i Hercegovine
Zeniĉko – Dobojski kanton
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
Zemljišnoknjiţni ured
Broj:.039-0-Dn-12-001 334
Dana,21.02.2013.godine.
Zemljišnoknjiţni ured Općinskog suda u Tešnju,izdaje slijedeći:

O G L A S
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Zemljišnoknjiţni ured Općinskog suda u Tešnju,referent zemljišnoknjiţnog ureda Nedţad Ljevaković u postupku
predlagaĉa Halilović Ediba sina Smajla iz Šija, u toku je postupak uspostave zemljišnoknjiţnog uloška.
Protivnicima predlagaĉa Alić Smailu, Halilović Osmanu, Halilović Redţi, Alić Hanifi i Šahmanović Emini a koji su
upisani kao suvlasnici u zk.ul.broj 591 k.o.SP-ŠIJE, oznaĉene kao k.ĉ.broj 842/3 Polje, njiva 1 kl.u pov.1541 m2,
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postavlja se privremeni zastupnik u osobi Halep Dţevad, advokat iz Tešnja po prijedlogu predlagaĉa, pošto su isti
upisani kao suvlasnci i isti su umrli a nasljednici nepoznate adrese ili su nepoznate je adrese, te je u skladu sa
odredbama Ĉlana 296 stav 3 Zakona o parniĉnom postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika i isti će izvršavati do
okonĉanja postupka, sve dok se protivnik predlagaĉ ili njegov pounomoćnik ne pojavi pred sudom ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.

Zemljišnoknjiţni referent
Nedţad Ljevaković, s.r.
................................................................................................................................................................................................
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŢNI URED
Broj: 039-0-Dn-12-000 956
Dana: 28.02.2013.godine
Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

OGL AS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjiţnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagaĉa Vilić Ane roĊ.
Rajkovaĉa kćeri Marijana, iz Usore – Ţabljak bb i Rajkovaĉa Damira sina Marijana iz Usore – Ţabljak bb, radi
uspostave ZK uloška, protivnicima predlagaĉa Husiĉić roĊ. Ahmetović Ajka, Ahmetović Smajo sin Saliha, Ahmetović
Mustafa sin Saliha, Šeljmo Paša kći Dede, Ibrahimkadić Mehmed sin Osmana, Ibrahimkadić Salih sin Osmana,
Ibrahimkadić Ibrahim sin Ibrahima, Ibrahimkadić Behija kći Ibrahima, Sofić Osman sin Mustafe, Sofić Pemba kći
Mustafe, Ahmić Osman sin Huse, Šeljmo Dedo sin Muje, Halilović Salih sin Muje, Šeljmo Hasan sin Muje, Šeljmo
Sulejman sin Muje, Sofić roĊ. Ahmetović Niza, Mulić Mina kći Hamida, Mulić Mejra kći Hamida, Hadţić Melva roĊ.
Mulić, Hadţimujagić Muhamed sin Bege, Jabandţić roĊ. Korajlić Zekija, Korajlić Hanifa kći Sulje, Ibrahimkadić Tahir
sin Mehmeda, Deljkić roĊ. Korajlić Paša, Mulić Salih sin Hamida, Mulić Hamdo sin Hamida, Mulić Avdo sin Hamida,
Bedak Ramo sin Rame, Hadţić roĊ. Ćeman Fata, Hadţić Osman sin Smaje, Hadţić Alija sin Smaje, Hadţić roĊ. Šeljmo
Mina, Vidić roĊ. Avgustinović Peja, Hadţić Alija sin Smaje, Ivić Anto sin Stipe, Vidić Petar sin Ilije, Ileif roĊ. Vidić
Marija i Ćosić roĊ. Vidić Marjana, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 618 k.o. SP Ţabljak, postavio je
Rješenjem br. 039-0-Dn-12-000 956 od 28.02.2013. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Martin Dţido
advokat iz Jelaha, pošto su oznaĉena lica nepoznate adrese, a na osnovu ĉl. 296. stav2. Taĉka 4. Zakona o parniĉnom
postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do
okonĉanja postupka, sve dok se protivnici predlagaĉa ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:
Brkić Dijana, s.r.
............................................................................................................................................... .................................................
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OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŢNI URED
Broj: 039-0-Dn-12-000 955
Dana: 28.02.2013.godine
Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

OGL AS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjiţnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagaĉa Vilić Ane roĊ.
Rajkovaĉa kćeri Marijana, iz Usore – Ţabljak bb, radi uspostave ZK uloška, protivnicima predlagaĉa Husiĉić roĊ.
Ahmetović Ajka, Ahmetović Smajo sin Saliha, Ahmetović Mustafa sin Saliha, Šeljmo Paša kći Dede, Ibrahimkadić
Mehmed sin Osmana, Ibrahimkadić Salih sin Osmana, Ibrahimkadić Ibrahim sin Ibrahima, Ibrahimkadić Behija kći
Ibrahima, Sofić Osman sin Mustafe, Sofić Pemba kći Mustafe, Ahmić Osman sin Huse, Šeljmo Dedo sin Muje,
Halilović Salih sin Muje, Šeljmo Hasan sin Muje, Šeljmo Sulejman sin Muje, Sofić roĊ. Ahmetović Niza, Mulić Mina
kći Hamida, Mulić Mejra kći Hamida, Hadţić Melva roĊ. Mulić, Hadţimujagić Muhamed sin Bege, Jabandţić roĊ.
Korajlić Zekija, Korajlić Hanifa kći Sulje, Ibrahimkadić Tahir sin Mehmeda, Deljkić roĊ. Korajlić Paša, Mulić Salih sin
Hamida, Mulić Hamdo sin Hamida, Mulić Avdo sin Hamida, Bedak Ramo sin Rame, Hadţić roĊ. Ćeman Fata, Hadţić
Osman sin Smaje, Hadţić Alija sin Smaje, Hadţić roĊ. Šeljmo Mina, Vidić roĊ. Avgustinović Peja, Hadţić Alija sin
Smaje, Ivić Anto sin Stipe, Vidić Petar sin Ilije i Ileif roĊ. Vidić Marija, koji su upisani kao suvlasnici u ZK ul. br. 617
k.o. SP Ţabljak, postavio je Rješenjem br. 039-0-Dn-12-000 955 od 28.02.2013. godine privremenog zastupnika u osobi
advokat Martin Dţido advokat iz Jelaha, pošto su oznaĉena lica nepoznate adrese, a na osnovu ĉl. 296. stav2. Taĉka 4.
Zakona o parniĉnom postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do
okonĉanja postupka, sve dok se protivnici predlagaĉa ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:
Brkić Dijana, s.r.
................................................................................................................................................................................................
OPĆINSKI SUD U TEŠNJU
ZEMLJIŠNOKNJIŢNI URED
Broj: 039-0-Dn-12-001 028
Dana: 28.02.2013.godine
Općinski sud u Tešnju, izdaje slijedeći:

OGL AS
O POSTAVLJANJU PRIVREMENOG ZASTUPNIKA
Općinski sud u Tešnju, rukovodilac zemljišnoknjiţnog ureda Brkić Dijana, u postupku Predlagaĉa Begović Sehada
sina Šabana iz Tešnja – Lepenica bb, radi uspostave ZK uloška, protivnicima predlagaĉa Tukić Đulsa kći Arifa, Tukić
Arif sin Begana, Tukić Saliha kći Arifa, Dţinalić Mustafa sin Avde, Tešnjak roĊ. Bedak Hava, Šeljmo roĊ. Bedak

Broj 3 – strana 148

„SLUŢBENE NOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKOG KANTONA“

petak, 29.03.2013.

Hanifa, Bedak Ramo sin Hamida, Bedak Nerkez sin Muhameda I ĐorĊević roĊ. Bedak Azra koji su upisani kao
suvlasnici nekretnina u ZK ul. br. 473 k.o. SP Lepenica , Kurtić roĊ. Babajić Hava, Tukić Đulsa kći Arifa, Kurtić Ramo
sin Mustafe, Kurtić Ada kći Rame, Mujkić - Babajić Mujo, Babajić roĊ. Hujdur Arza, Babajić Mujo sin Mustafe,
Muminović roĊ. Muratović Hanifa, Begović Šaban sin Hasana, Kotorić RoĊ. Babajić Mirsada i Babajić Bektaš sin
Mustafe koji su upisani kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 474 k.o. SP Lepenica, Begović Šaban sin
Hasana, Begović Husein sin Hasana, Begović Šaban sin Hasana, Begović Redţo sin Hasana, Spahić Šaha kći Abida i
Spahić Sabira kći Abida koji su upisani kao suvlasnici navedenih nekretnina u ZK ul. br. 475 k.o. SP Lepenica postavio
je Rješenjem br. 039-0-Dn-12-001 028 od 28.02.2013. godine privremenog zastupnika u osobi advokat Martin Dţido
advokat iz Jelaha, pošto su oznaĉena lica nepoznate adrese, a na osnovu ĉl. 296. stav2. Taĉka 4. Zakona o parniĉnom
postupku F BiH.
Privremeni zastupnik ima u ovom postupku sva prava i duţnosti zakonskog zastupnika, i ista će se izvršavati do
okonĉanja postupka, sve dok se protivnici predlagaĉa ili njihovi punomoćnici ne pojave pred sudom, ili dok im organ
starateljstva ne postavi staratelja.

Rukovodilac ZK ureda:
Brkić Dijana, s.r.
................................................................................................................................................................................................
BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON
OPĆINSKI SUD U ZENICI
Broj: 43 0 P 032820 10 P
Zenica, 05.03.2013. godine

OGLAS
Općinski sud u Zenici rješenjem broj 43 0 P 032820 10 P od 12.10.2010. godine u pravnoj stvari tuţitelja
Investiciono-komercijalna banka DD Zenica, protiv tuţenih: 1. Skeledţija Azra iz Kaknja, ul. Varda br. 302, 2.
Skeledţija Vahid iz Kaknja, ul. Varda br. 302, 3. Tabaković Selvedina iz Kaknja, Koprivnica br.35 i 4.Skeledţija Ferid
iz Kaknja, ul. Varda br. 302, radi isplate duga, v.s.30.556,00 KM, postavio je tuţenoj Azra Skeledţija privremenog
zastupnika u liĉnosti Nedţad Babić advokat iz Zenice, na temelju ĉl. 296. st. 1. taĉ. 4. ZPP-a, jer je boravište tuţene
Azra Skeledţija nepoznato, a nema punomoćnika, a redovan postupak oko postavljanja zakonskog zastupnika tuţenika
dugo trajao, pa bi za stranke mogle nastati štetne posljedice.
Postavljeni privremeni zastupnik zastupat će tuţenu Azra Skeledţija u postupku sve dok se tuţena ili njegov
punomoćnik ne pojavi pred sudom, odnosno sve dok organ starateljstva ne obavijest sud da je postavio staratelja.

Sudija
Adnan Baruĉija, s.r.
................................................................................................................................................................................ ................
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