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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

      БРОЈ 8/19 
 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17 ) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 04.09.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о 

реализацији Стратегије развоја Општине 

Костајница за 2018. годину. 

 
2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-66/19.  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:04.09.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 78. Статута Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16 и 5/17 ) и члана 141. 

Пословника о раду Скупштине Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница“, број: 5/16, 5/17 и 12/17), 

Скупштина Општине Костајница на сједници 

одржаној 04.09.2019. године доноси слиједећи: 

 

З А К Љ У Ч А К 

 

1.Скупштина Општине усваја Извјештај о раду 

Скупштине Општине Костајница за прво 

полугодиште 2019. године. 

 

2.Овај закључак ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Костајница“.  

 

Број: 01-022-67/19.      ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 

Датум:04.09.2019.Никола Јањетовић, дипл.ек.ср. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 962/19.                                                                                     

Датум: 07.08.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈУ Народна бибилиотека „Невенка 

Станисављевић“ број: 01/01-279/19 од 

02.08.2019.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 08180007): 

Са позиције:  

412500 - Расходи за текуће одржавање  

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 08180007) 83,00 КМ 

 
2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412900 - Остали неквалификовани расходи  

(потрошачка јединица ''ЈУ Народна бибилиотека 

„Невенка Станисављевић““ 08180007) 83,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 963/19. 

Датум: 06.08.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140): 

Са позиције:  

621100 - Издаци за отплату главнице по 

хартијама од вриједности (потрошачка јединица 

''Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“ 01350140)                   19.580,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 

414100 – Субвенције (потрошачка јединица 

''Начелник општине“ 01350120)     15.100,00 КМ 

631900 – Остали издаци  (потрошачка јединица 

''Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности“  01350140)                      150,00 КМ, 

611400 – Издаци за дате зајмове (потрошачка  

јединица ''Одјељење за привреду, финансије и 

друштвене дјелатности“ 01350140) 2.500,00 КМ,   

411400 – Расходи за отпремнине и једнократне 

помоћи потрошачка  јединица ''Одјељење за 

привреду, финансије и друштвене дјелатности“  

01350140)                                           1.830,00 КМ. 

 
3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 966/19. 

Датум: 07.08.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 

Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)    д о н 

о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140): 

Са позиције:  

412900  - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''Општа управа“ 

01350130)                                               600,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију:  

412900 - Остали неквалификовани расходи 

(потрошачка јединица ''Одјељење за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности“ 01350140) 

600,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.  

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020- 1016/19. 

Датум: 28.08.2019. 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи ( „Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16), члана 79. Статута општине 
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Костајница („Службени гласник општине  

Костајница“ број 5/16) ,чланом 43. Закона о 

буџетском систему РС (Службени гласник 

Републике Српске број 121/12,52/14,103/15 и 

15/16), Одлуке о извршењу Буџета општине 

Костајница за 2019. годину, („Службени 

гласник општине Костајница“ број 12/18)  и 

захтјева ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко“ број: 01-

60-212/19 од 28.08.2019.  д о н о с и 

 

О  Д  Л  У  К  У 

о одобрењу реалокације средстава 

 

1.Одобрава се реалокација средстава 

(потрошачка јединица ''ЈПУ Клуб за дјецу 

„Кестенко““ 01350401): 

Са позиције:  

412400 - Расходи за материјал за посебне 

намјене (потрошачка јединица „ЈПУ Клуб за 

дјецу „Кестенко“ 01350401)                 165,00 КМ 

 

2. Реалокација средстава из тачке 1. ове одлуке 

биће извршена на позицију: 

412700 – Расходи за стручне услуге (пот. 

јединица „ЈПУ Клуб за дјецу „Кестенко““ 

01350401)                                               165,00 КМ 

 

3.За реализацију ове Одлуке задужује се 

Одјељење за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности. 

 

4.Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, a 

објавиће се у „Службеном гласнику општине 

Костајница“.    

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

ПРИПРЕМИО: 

Начелник одјељења запривреду, 

финансије и друштвене дјелатности  

Ненад Рељић, дипл.инж.пољ.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број:02-020-968/19 

Датум: 16.08.2019. год. 

 

На основу члана 13. Правилника о 

накнадама и другим примањима запослених и 

функционера у Административној служби 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, број:1/06, 4/10) и члана 

79. Статута Oпштине Костајница („Службени 

гласник општине Костајница“, број:5/16 и 5/17), 

начелник општине, доноси: 

 

ОДЛУКУ 

о измјени и допуни Одлуке о 

корисницима и висини лимита за службене 

телефоне 

 

Члан 1. 
У члану 1. Одлуке о корисницима и висини 

лимита за службене телефон, број:02-022-567/18 

(„Службени гласник Општине Костајница“, 

број:5/18), додаје се алинеја 4 која гласи: 

„- коришћење мобилног интернета са постпејд 

начином плаћања“ 

 

Члан 2. 

У члану 2. Одлуке додаје се став 2) који 

гласи: 

„Комунални полицајац Општине 

Костајница задужиће се за коришћење мобилног 

интернета са постпејд начином плаћања од 

19,00 КМ + ПДВ за потребе видеонадзора.“ 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

- НАЧЕЛНИК - 

Број: 02-020-1091/19 

Датум: 10.09.2019.године 

 

На основу члана 59. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16, 36/19) и члана 79. Статута 

општине Костајнице („Службени гласник 

Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17), а у вези 

са чланом 21. став 3. Закона о ревизији јавног 

сектора Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 98/05, 20/14) и 

Извјештаја о проведеној финансијској ревизији 

Општине Костајница за период 01.01.2018.- 

31.12.2018.године, број: РВ054-19, Начелник 

општине Костајница дана 10.09.2019.године,         

д о н о с и 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању Радне групе за израду 

Плана активности за отклањање 

неправилности по Извјештају Главне службе 

за ревизију јавног сектора РС 

 број: РВ054-19 и праћењу реализације 

истог  

 

I 

У Радну групу именују се: 

- НЕНАД РЕЉИЋ, предсједник  

- МИРЈАНА КОСТАДИНОВИЋ, члан и 
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- ТАЊА ДЕВЕТАК, члан. 

 

II 

Задатак Радне групе је: 

- Да до 20.09.2019.године сачини План 

рада Радне групе, 

- Анализира Извјештај о ревизији број: 

РВ054-19 до 25.09.2019.године, 

- Сачини приједлог Плана активности за 

превазилажење пропуста и отклањање 

неправилности по Извјештају о ревизији број: 

РВ054-19 до 10.10.2019.године, 

- Прати реализацију усвојеног Плана 

активности на начин да најмање једном 

седмично одржава састанак на коме анализира 

реализацију Плана, 

- Извјештава Начелника Општине два пута 

мјесечно путем писмене информације о 

реализацији Плана, 

- По реализацији свих задатака из Плана 

активности, Радна група ће сачинити коначан 

извјештај о извршењу препорука Главне службе 

за ревизију, односно реализацију Плана 

активности за отклањање неправилности. 

 

III 

У циљу што бржег отклањања 

неправилности по Извјештају, радници 

Одјељења за привреду, финансије и друштвене 

дјелатности и Одјељења за општу управу морају 

бити на располагању Радној групи. 

 

IV 
Ово Рјешење ступа на снагу даном 

доношења и објавиће се у „Службеном гласнику 

Општине Костајница“. 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

________________________________________ 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

Број: 02-020-986/19 

Датум:21.08.2019. године 

 

На основу члана 19. став (5) Закона о 

превозу у друмском саобраћају Републике 

Српске (''Службени гласник Републике Српске'', 

број: 47/17), члана 18. став (2) тачка 2) Закона о 

локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Српске'', број: 97/16 и 36/19), тачке V 

Одлуке о јавном превозу лица и ствари у 

друмском саобраћају на подручју Општине 

Костајница („Службени гласник Општине 

Костајница'' , број: 7/19) и члана 79. Статута 

Општине Костајница („Службени гласник 

Општине Костајница '', број: 5/16 и 5/17), 

начелник Општине Костајница доноси:   

 

ПРАВИЛНИК  

о усклађивању и регистрацији редова 
вожње на подручју општине Костајница 

  

Члан 1.  

Овим правилником прописују се 

критеријуми, начин и поступак усклађивања и 

регистрације редова вожње аутобуских линија 

на подручју општине Костајница, обрасци на 

којима се достављају приједлози редова вожње 

и садржај регистра редова вожње.  

Члан 2. 

Поједини појмови у овом правилнику 

имају следеће значење:  

1) Минимално вријеме вожње је најмање 
вријеме вожње између аутобуске станице 
и  аутобуских стајалишта из важећег 
даљинара.  

2) Релација је растојање између аутобуских 
стајалишта на аутобуској линији.  

3) Стари ред вожње је регистровани ред 
вожње у текућем периоду важења.  

4) Стари  ред вожње  са  промјеном  је  

стари  ред  вожње  на  коме  су извршене 
сљедеће промјене:  

1. увођење, брисање или промјена 
коопераната,  

2. промјена назива превозника,  
3. брисање станица или стајалишта на 

траси реда вожње (изузев почетних и 

завршних),  
4. смањење броја полазака,  
5. увођење новоизграђених стајалишта,  
6. смањење броја дана одржавања,  
7. усклађивање регистрованог реда вожње 

са важећим даљинаром са минималним 
временом вожње у дијелу у коме је 
извршена промјена даљинара,  

8. спајање два или више редова вожње у 
један ред вожње ако су елементи тих 
редова вожње идентични, и то: назив 
аутобуске линије, број аутобуских 
станица, односно аутобуских сталишта, 
траса кретања и исти број полазака и 
повратака.  

5) Нови ред вожње је ред вожње који је 
уврштен у процедуру усклађивања који 
није садржан у регистру редова вожње 

или који је настао из старог реда вожње 
на којем су извршене промјене које нису 
наведене у тачки 4) овог члана.  

6) Полазак је утврђено вријеме започињања 
превоза у полазној аутобуској станици, 

односно аутобуском стајалишту као и 
утврђено вријеме саобраћања аутобуса из 
аутобуских станица, односно аутобуских 
стајалишта наведеним у реду вожње.  

7) Приговарач је превозник или овлаштени 

заступник превозника, који у складу са 
Законом о превозу у друмском саобраћају 
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и овим правилником има право приговора 
на редове вожње у поступку усклађивања 
и на поступак усклађивања и 
регистрације редова вожње.  

8) Временски размак је временски интервал 
у којем се не може регистровати полазак 
у односу на полазак из регистрованог 
реда вожње.  

9) Режим одржавања је утврђени начин 
одржавања линије исписан на 

регистрованом реду вожње са 
скраћеницом и нумеричком ознаком за 
дане у седмици:  

1. понедјељак – 1,  
2. уторак – 2,  

3. сриједа – 3,   
4. четвртак – 4,  

5. петак – 5,  
6. субота – 6,  

7. недјеља – 7,  

8. свакодневно – СД,  
9. државни празник – ДП,  
10. у вријеме трајања школске године – 

ШГ,  

10) Заједничка траса је дио реда вожње 
између аутобуских станица или 
стајалишта истовјетан у два или више 
редова вожње.  

11) Даљинар са минималним временом 
вожње је преглед међустаничних дужина 
и релација, минималног времена вожње, 

односно путовања између аутобуских 
станица, односно аутобуских стајалишта 

и по релацијама.  
Члан 3.  

(1) Усклађивање и регистрација редова вожње 
врши се обавезно једном годишње. Поступак 
усклађивања и регистрације редова вожње 
покреће се посредством јавног огласа 
објављеног у средствима  јавног информисања и 
на интернет страници општине Костајница, 
најкасније до 1. фебруара за текућу годину.  
(2) Поступак усклађивања и регистрације 
редова вожње сматра се окончаним доношењем 
коначног рјешења о регистрацији редова вожње, 
најкасније до 31. маја за текућу годину.  
(3) Ред вожње у линијском превозу лица 
региструје се на период од пет година.  

 

Члан 4.  
(1) Усклађивање редова вожње аутобуских 
линија на подручју општине Костајница обавља 
комисија од најмање три члана коју именује 
начелник општине Костајница.   
(2) Представници заинтересованих превозника 
не могу бити чланови комисије из става 1. овог 
члана.  
(3) Комисија из става 1. овог члана води 
поступак усклађивања, рјешава по захтјевима 
превозника у поступку усклађивања и 
регистрације редова вожње у складу са Законом 

и овим правилником и доноси одлуке 
натполовичном већином гласова.  
(4) О проведеном поступку усклађивања води 
се записник, чија се свака страница овјерава од 
чланова комисије.  

  

Члан 5. 

(1) Надлежно одјељење општинске управе 

општине Костајница (у даљем тексту: надлежни 

орган) оглашава поступак јавног усклађивања и 

регистрације редова вожње са прецизно 

утврђеним обавезама и начином поступања 

превозника у поступку пријављивања редова 

вожње.  

(2) У поступку из става 1. овог члана могу 

учествовати превозници са лиценцама 

превозника.  

  

Члан 6. 

(1) Приједлози редова вожње достављају се 

на обрасцима који се налазе у прилогу овог 

правилника и чине његов саставни дио 

(прилози 1, 2, 3 и 4).  

(2) Приједлози редова вожње обавезно садрже 
сва стајалишта наведена у релацији из 

Даљинара.  
(3) Стари редови вожње без промјене не 
подлијежу поступку усклађивања, исти се 
евидентирају и региструју у складу са законом.  

  

Члан 7. 

(1) Отварање ковертираних приједлога редова 

вожње врши комисија у пуном сазиву и у 

записник евидентира садржај приспјеле 

документације.  

(2) Приједлози редова вожње који нису 
урађени у складу са одредбама Закона и овог 
правилника, прописа из области безбједности 
саобраћаја, даљинаром и минималним 
временима вожње, те редови вожње са битним 

грешкама, нечитки и неблаговремено 
достављени, неће се уврстити у поступак 
усклађивања и регистрације.  
(3) Даљинар са минималним временима вожње 
из става 2. овог члана налази се у прилогу овог 

правилника и чини његов саставни дио.  
Члан 8.  

(1) Приједлози нових редова вожње, стари 
редови вожње и стари редови вожње са 
промјеном, достављају се заинтересованим 
превозницима у облику Књиге приједлога 
редова вожње.  
(2) Уз редове вожње из става 1. овог члана 
достављају се закључци о одбацивању 
приједлога редова вожње и одлуке о 
уврштавању редова вожње у поступак 
усклађивања.  
(3) Жалба на закључак из става 2. овог члана 
изјављује се начелнику општине Костајница.  
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Члан 9.  

(1) Усклађивање је јавно и отворено за 
присуствовање превозника и надлежних органа 
за провођење поступка као и осталих 
заинтересованих представника републичких 

органа, пословних заједница, других предузећа 
и корисника услуга превоза.  

(2) Усклађивање  почиње  легитимисањем  
овлашћених  заступника  превозника  у 
поступку усклађивања, предајом и 

евидентирањем писменог овлашћења за сваког 
од заступника.  

  

Члан 10. 

Поступак усклађивања приједлога редова 

вожње врши се на сљедећи начин :  

1) Усклађивањем руководи предсједник 
Комисије за усклађивање редова вожње 
или лице које он овласти.  

2) Комисија именује записничара.  
3) Констатује се преглед стања присутних и 

овлаштених заступника превозника у 
поступку усклађивања.  

4) Читају се изреке из рјешења начелника 
донесених по жалбама из члана 7. став 3. 
овог правилника.  

5) Чита се одлука  комисије о  уврштавању  
предложених  редова  вожње  у  поступак 
усклађивања.  

6) Најављује се прво читање приједлога 
редова вожње и присутни се упознају са 
значењем појединих ознака из поступка 

усклађивања, са сљедећим значењем:  
1. УС - усклађен, по старом реду вожње,  

2. УП - усклађен по приједлогу,  
3. УИП - усклађен по измјењеном 

приједлогу,  
4. О - одустао од приједлога,  

5. Р - резервисано за договор,  
6. К - ред вожње који по приговору 

рјешава комисија.  
7) Врши се прво читање приједлога редова 

вожње и евидентирање јавно исказаних 
приговора од стране заступника 
превозника.  

8) Након првог читања врши се међусобно 
договарање овлашћених заступника 
превозника у циљу елиминисања 

приговора исказаних на првом читању.  
9) Врши се друго читање приједлога редова 

вожње и декларишу усклађени и 
оспорени редови вожње.  

  

Члан 11. 

(1) Приговор се даје важећим 

регистрованим редовима вожње само на 

приједлоге нових редова вожње, а могу се 

ускладити само они поласци који нису 

оспорени регистрованим редовима вожње.   

(2) Међусобно се могу оспоравати и 
приједлози нових редова вожње у временским 

размацима прописаним у члану 12. овог 
правилника.  
(3) Предложени редови вожње из става 2. овог 
члана ће се одбацити из поступка усклађивања 
редова вожње, осим у случају када се 
предлагачи договоре о заједничком одржавању 
једног од предложених редова вожње.  

  

Члан 12. 

При усклађивању редова вожње примјењује се 

сљедећи временски размак заштите полазака у 

односу на регистроване редове вожње:   

 

Дужина линије, односно релације између 

двије најудаљеније заједничке станице у 

километрима 

Најмања временска разлика у минутама 

прије/послије 

до 10  9/6  

од 11 - 20  14/9  

од 21 - 30  19/9  

од 31 - 50  24/14  

 

Члан 13. 

(1) Приједлози редова вожње најављени у 

кооперацији, у случају одустајања једног или 

више коопераната биће регистровани на 

преостале кооперанте.  

(2) Увођење новог кооперанта може се 

извршити само уз сагласност свих превозника 

који су регистровани на реду вожње.  

Члан 14.  

(1) Рјешавање спорова и приговора 
изјављених на поступак усклађивања редова 

вожње врши комисија из члана 4 овог 
правилника.  
(2) Приговори из става 1 подносе се писмено 
комисији у року од седам дана од дана 
завршетка усклађивања.  
(3) Приговори који нису изјављени 

благовремено неће се разматрати.  
  

Члан 15.  

(1) Комисија је дужна да ријеши спорове у 
року од 15 дана од дана пријема приговора.  
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(2) На одлуку комисије превозник има право 
жалбе начелнику општине Костајница.  

  

Члан 16.  

(1) Усклађене редове вожње региструје 
надлежни орган уписом у Регистар редова 
вожње аутобуских линија на подручју општине 
Костајница.  
(2) Образац Регистар редова вожње 
аутобуских линија на подручју  општине 
Костајница саставни је дио овог правилника 
(прилог 5).  

  

Члан 17.  

(1) Број примјерака редова вожње за 
регистрацију, као и рокове за њихову доставу 
одређује надлежни орган.  
(2) Уколико се усклађени редови вожње за 
регистрацију не доставе благовремено, сматраће 
се да је превозник одустао од реда вожње.  

Члан 18.  

(1) Ред вожње се региструје сагласно 
записнику о проведеном поступку усклађивања 
из члана 4 става 3 овог правилника.  
(2) Саставни дио реда вожње је и 
кооперативни уговор уколико је ред вожње 

регистрован на више превозника.  
Члан 19.  

Након истека важности регистрованог реда 

вожње исти се упућује на поступак усклађивања 

редова вожње као стари ред вожње.  
Члан 20.  

(1) Превозник је дужан да почне и врши 
линијски превоз лица уредно и редовно по 
регистрованом реду вожње.  
(2) Изузетно од става 1. овог члана у току 
важења реда вожње на одређеној аутобуској 
линији може се привремено обуставити превоз у 

случају спријечености због непредвиђених 
околности које не зависе од воље превозника, а 
које исти није могао спријечити или отклонити.  

(3) У случају обуставе превоза из става 2 овог 
члана превозник је дужан да одмах о томе 
обавијести кориснике превоза путем средстава 
јавног информисања, надлежни орган за 
регистрацију редова вожње и инспекцијске 
органе уз подношење доказа о разлозима 
обуставе.  

  

Члан 21. 

Жалба на рјешење о регистрацији реда вожње 

подноси се начелнику у складу са Законом о 

општем управном поступку.  

  

Члан 22. 

Надлежни орган за регистрацију редова вожње 

дужан је да у року од 30 дана од окончања 

поступка усклађивања и регистрације редова 

вожње објави регистроване редове вожње на 

сопственој  интернет страници и о томе 

обавијести надлежне инспекцијске органе.  

  

Члан 23. 

Ступањем на снагу овог правилника престаје да 

важи Правилник о усклађивању и регистрацији 

редова вожње на подручју општине Костајница 

број 02-020-1039/09 од 11.05.2009. 

године.(„Службени гласник општине 

Костајница“ 7/09).   

  
Члан 24.  

Овај правилник ступа на снагу даном 

доношења, а објавиће се у „Службеном 

гласнику општине Костајница“.  

  

 

НАЧЕЛНИК: 

   Драго Бундало, дипл.ек.ср. 

 

________________________________________ 

 

 

 

Прилог 1.  
____________________  

Превозник (пуни назив)  

С П И С А К  

старих редова вожње за усклађивање за ____/____годину  

  

Р

ед. 

бр.  

НАЗИВ 

ЛИНИЈЕ  

Рег

. број  Времена  

КООПЕРАНТ  

По

л/ дол  

По

в/ дол  

            

  

Потпис 

овлаштеног лица  
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_____________

________  

НАПОМЕНА:  

У овај списак прво уписати редове вожње који се одржавају у кооперацији, а иза тога редове вожње 

које превозник одржава самостално. Редови вожње из овог списка не могу се поново приказати као стари 

редови вожње са другим атрибутима (са промјеном или са промјеном извршеном услед више силе). Ред 

вожње у кооперацији треба да најави само један од коопераната, с тим да ред вожње буде овјерен од 

стране свих коопераната.  

Прилог 2.  
____________________  

Превозник (пуни назив)  

С П И С А К  
старих редова вожње са промјеном за усклађивање за _____/_____годину  

  

Р

ед. 

бр.  

НАЗИВ 

ЛИНИЈЕ  

Рег

. број  Времена  

КООПЕРАНТ  

По

л/ дол  

По

в/ дол  

           

  

Овјерени појединачни редови вожње достављају се у прилогу овог списка и чине његов саставни 

дио.  

Потпис 

овлаштеног лица  

_____________

________  

  

НАПОМЕНА:  

У овај списак прво уписати редове вожње који се одржавају у кооперацији, а иза тога редове вожње 

које превозник одржава самостално. Редови вожње из овог списка не могу се поново приказати као стари 

редови вожње са другим атрибутима. Ред вожње у кооперацији треба да најави само један од 

коопераната, с тим да ред вожње буде овјерен од стране свих коопераната.   

Прилог 3.  
____________________  

Превозник (пуни назив)  

С П И С А К  

нових редова вожње за усклађивање за _____/_____годину  

  

Р

ед. 

бр.  

НАЗИВ 

ЛИНИЈЕ  

Рег

. број  Времена  

КООПЕРАНТ  

По

л/ дол  

По

в/ дол  

           

  

Овјерени појединачни редови вожње достављају се у прилогу овог списка и чине његов саставни 

дио.  

Потпис 

овлаштеног лица  

_________________
____ НАПОМЕНА:  

У овај списак прво уписати редове вожње који се одржавају у кооперацији, а иза тога редове вожње 

које превозник одржава самостално. Редови вожње из овог списка не могу се поново приказати као стари 

редови вожње са другим атрибутима.  

Ред вожње у кооперацији треба да најави само један од коопераната, с тим да ред вожње буде 

овјерен од стране свих коопераната.  

Прилог 4.  
____________________  
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Превозник (пуни назив)  

Врста линије ____________________    

                       ( стална или сезонска)  

 

___________________________________________________________________  
(уписати назив линије)  

  

ВРИЈЕМЕ У ОДЛАСКУ  

1 2 3 4 5 6  

КМ  

С Т А Н И Ц Е 

стајалишта  

Вријеме у 

повратку 7 8 9 10 11 

12  

        

  

РЕЖИМ ОДРЖАВАЊА: (свакодневно, под 1. саобраћа сриједом, не саобраћа недјељом и сл.).  

  

РОК ВАЖЕЊА:                  

  

                                                                                                                  Потпис овлаштеног лица 

  _____________________  

  

  

Прилог 5.  
РЕГИСТАР РЕДОВА ВОЖЊЕ  

АУТОБУСКИХ ЛИНИЈА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА  
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ДАЉИНАР  

са минималним временима вожње на аутобуским линијама на подручју општине Костајница  

(1) УПУТСТВО ЗА ПРИМЈЕНУ ДАЉИНАРА  
(2) Превозници су обавезни примјењивати Даљинар приликом израде редова вожње аутобуских линија 

на подручју општине Костајница.  
(3) У колони 1 дате су удаљености од почетне станице, у колони 2 међустанична растојања, у колони 3 

вријеме вожње од почетне станице, а у колони 4 вријеме вожње између станица.  
(4) Удаљености од почетне станице (колона 1) и међустанична растојања (колона 2), изражена у 

километрима, морају се уносити у редове вожње онако како су наведена у Даљинару.  
(5) Вријеме вожње од почетне станице (колона 3) и вријеме вожње између станица (колона 4) 

превозници сами одређују приликом израде приједлога редова вожње, али не могу бити краћа од 
прописаних у Даљинару.  

(6) Превозници ће приликом израде редова вожње кориговати минимално вријеме вожње из Даљинара 
на сљедећи начин:  

1) повећати за 30 секунди за свако ново аутобуско стајалиште, са заокружењем на цио минут 
на већу вриједност,  

2) смањити за 30 секунди за свако избачено стајалиште из реда вожње, са заокружењем на 
цио минут на мању вриједност.  

(7) Приликом усклађивања међустаничних растојања и времена вожње код регистрованих редова вожње 
са Даљинаром, превозници ће задржати регистрована полазна времена са станица и полазних 

стајалишта. На овакав начин кориговане регистроване редове вожње не може се приговарати у 
поступку усклађивања. (8) Преглед међустаничних растојања са минималним временима вожње 
приказан је у наредним табелама.  

  

1. Релација 

Костајница - Грдановац 

Станице/стајалишта 1  2  3  4  

КОСТАЈНИЦА 0,0  0,0  0  0  

Мракодол 3,1  3,1 7 7  

ГРДАНОВАЦ 6,8  3,7  15 8  

  

2. Релација 

Костајница - Маринковићи 

Станице/стајалишта 1  2  3  4  

КОСТАЈНИЦА 0,0  0,0  0  0  

Тавија 2,0  2,0 4 4 

МАРИНКОВИЋИ 3,6  1,6  8 4  

 

  

3. Релација 

Костајница - Календери 

Станице/стајалишта 1  2  3  4  

КОСТАЈНИЦА 0,0  0,0  0  0  

Тавија 2,0  2,0 4 4 

Маринковићи 3,6  3,6 8 4 

Горња Слабиња 8,1 4,5 15 7 

Зовик 9,0 0,9 20 5 

Подошка 10,4 1,4 25 5 

Календери (школа) 12,1 1,7 30 5 

КАЛЕНДЕРИ (Буквица) 12,9 0,8  35 5  

 

3. Релација 

Костајница - Петриња 

Станице/стајалишта 1  2  3  4  

КОСТАЈНИЦА 0,0  0,0  0  0  
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Петриња (Бабићи) 3,0  3,0 3 3 

Петриња (Ђукановићи) 4,0  1,0 10 7 

Петриња (Палије) 5,0 1,0 12 2 

Петриња (школа) 6,0 1,0 14 2 

ПЕТРИЊА (жути мост) 6,5 0,5  15 1 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

ШТАМПА:Општина Костајница 

 

ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл.правник ср


