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 На основу члана 24. став, 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 111/08 и 50/10) и члана 4. Правилника о 
усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју општине Козарска Дубица („Службени 
гласник општине Козарска Дубица“,број: 2/11), В.Д. Начелника одјељења за привреду и 
друштвене дјелатности,  о б ј а в љ у ј е 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 за усклађивање и регистрацију редова вожње у линијском превозу лица на подручју општине 

Козарска Дубица за период 2013/2014. године  
 
За усклађивање и регистрацију потребно је доставити: 
1. Захтјев за усклађивање и регистрацију, који садржи податке о превознику (тачна адреса, број 

телефона и телефакса, име и презиме одговорног лица и контакт телефон),  
2. Овјерену копију комплетне регистрације предузећа, односно копију одобрења за рад 

самосталног предузетника, 
3. Важеће лиценце „А“ и „Б“ за превозника и лиценце  за возила издате од стране надлежног 

органа, 
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. Цјеновник услуга у општинском линијском превозу лица. 
 Приједлоге редова вожње аутобуских линија за усклађивање у општини Козарска Дубица 
доставити према обрасцима прописаним Правилником о усклађивању и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине Козарска Дубица, и то:  
1 Списак старих редова вожње без промјене у 5 примјерака, према обрасцу 1. у прилогу 

Правилника, 
2  Овјерене старе редове вожње, у 5 примјерака- Прилог број 4. Правилника, 
3 Списак старих редова вожње са промјеном у 5 примјерака, према обрасцу 2. у прилогу 

Правилника, 
4. Овјерене старе редове вожње са промјеном, у 5 примјерака- Прилог број 4. Правилника 
5. Списак приједлога нових редова вожње  у 5 примјерака, према обрасцу 3. у прилогу 

Правилника и 
6. Овјерене приједлоге нових редове вожње, у 5 примјерака-Прилог број 4. Правилника



 Стари ред вожње и приједлози нових редова вожње морају бити усаглашени  са 
Даљинаром и минималним временима вожње линија на подручју општине Козарска Дубица, 
Законом о превозу у друмском саобраћају и Правилником о усклађивању и регистрације редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине Козарска Дубица.  
 Тражену документацију потребно је доставити Одјељењу за привреду и друштвене 
дјелатности Општине Козарска Дубица, до 30.04.2013. године,  
 Јавни позив биће објављен  на интернет страници и огласној табли Општине . 
 Документација се доставља у запечаћеној коверти са назнаком „Комисија за усклађивање 
редова вожње-не отварати“ 
      За све додатне информације везане за наведени поступак обратити се на телефон број 
052/416-019 и 416-020, или директно у канцеларију број: 27. 
 
 
Број: 06-345-7/13                          В.Д. НАЧЕЛНИКА ОДЈЕЉЕЊА  
Козарска Дубица, 29.01.2013. године                                Перо Каран, дипл. економиста 
 
 
 


