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Ј А В Н И   П О З И В 
за усклађивање аутобуских линија на подручју општине Козарска Дубица 

за регистарску 2018/2019. годину 
 

На основу члана 3. Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и 
регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Козарска Дубица, 
(„Службени гласник  општине Козарска Дубица“, број: 1/14), обавјештавају се превозници 
о покретању поступка усклађивања редова вожње општинских аутобуских линија за 
2018/2019. годину. 
 За усклађивање аутобуских линија у општинском линијском превозу лица, 
превозници су обавезни доставити: 
 
 1. Захтјев за усклађивање, који садржи податке о превознику (тачна адреса, број 
телефона и телефакса, име и презиме одговорног лица и контакт телефон),  
 
 2.  Лиценце за превозника и возила издате од стране надлежних органа,   
 
 3. Овјерену копију комплетне регистрације предузећа, односно копију одобрења за 
рад самосталног предузетника,  
 
 4  План ангажовања превозних капацитета и то за све регистроване редове вожње, 
 
 5. За редове вожње које се одржавају у кооперацији обавезно навести назив 
кооперанта на реду вожње и доставити Уговор о кооперацији, овјерен од стране свих 
коопераната, 
 
 6. Овјерене фотокопије пријава за возаче и 
 
 7. Доказ о уплаћеној накнади за регистрацију редова вожње (члан  9. и 27. 
Правилника о критеријумима, начину и поступку усклађивања и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине Козарска Дубица, („Службени гласник  
општине Козарска Дубица“, број:1/14) и Одлуке о накнадама за усклађивање и 
регистрацију општинских линија за регистарску 2018-2019. годину, број: 01-403-2/18 од 
22.01.2018. године. 
 
 



 
 

 

 

 У складу са  Одлуком Начелника општине, за усклађивање и регистрацију 
општинских линија за регистарску  2018.–2019. годину превозници су дужни уплатити: 

 
 -накнаду за усклађивање новог реда вожње, по колони у износу од 50,00 КМ, 
 -накнаду за регистрацију редова вожње по, једној линији у износу од 20,00 КМ и  

 -накнаду за рјешавање спорова у износу од 100,00 КМ, коју уплаћује и предлагач и 
приговарач новог реда вожње. 

 
        Накнада се уплаћује на рачуне јавних прихода општине Козарска Дубица број: 
56201080347043 93 код NLB Razvojna banka, врста прихода 729124. 
 Приједлоге редова вожње аутобуских линија за усклађивање у општини Козарска 
Дубица доставити према образцима прописаним Правилником о усклађивању и 
регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Козарска Дубица, и 
то:  
  - Приједлоге нових редова вожње  у 5 примјерака, према обрасцу 3. у прилогу 
Правилника, 

  - Приједлоге старих редова вожње с промјеном у 5 примјерака, према обрасцу 2. у 
прилогу Правилника и 

  - Приједлоге старих редова вожње без промјене у 5 примјерака, према обрасцу 1. у 
прилогу Правилника. 

  
 Сви редови вожње морају бити усклађени са Правилником о критеријумима, 

начину и поступку усклађивања и регистрације редова вожње аутобуских линија на 
подручју општине Козарска Дубица и Даљинаром и минималним временима вожње 
линија на подручју општине Козарска Дубица. 

 Наведене документе потребно је доставити Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности Општине Козарска Дубица, до 31.03.2018. године, са назнаком „Комисија за 
усклађивање редова вожње-NЕ ОТВАРАЈ“. 
 
 Документацију предати у шалтер сали (писарница општине Козарска Дубица) или 
поштом.  
 Након што Комисија на састанку на којем ће се извршити отварања приспјелих 
захтјева, уз присуство заинтересованих превозника, утврди ваљаност истих, биће 
организован састанак усклађивања аутобуских линија на који ће бити позвани сви 
заинтересовани превозници.  
  За све додатне информације везане за наведени поступак обратити се на телефон 
број: 052/416-019 или 416-020. 
 
 
Број: 01-345-3/18                          НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
Козарска Дубица, 23.01.2018. године               Мр сци. др мед. Раденко Рељић 
 
 
 
 
 


