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Предмет: Јавни позив за усклађивање редова вожње на подручју општине Мркоњић Град

На основу члана 25. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17) и члана 3. став 2. Правилника о
усклађивању и регистрацији редова вожње аутобуских линија на подручју општине
Мркоњић Град, број: 01-345-32/19 од 27.05.2019. године, Одјељење за привреду и
финансије општине Мркоњић Град покреће поступак усклађивања редова вожње
општинских аутобуских линија за 2019/2020. годину, те се позивају превозници да доставе
своје приједлоге редова вожње.

За усклађивање је потребно доставити:

1. Захтјев за усклађивање који садржи податке о превознику (назив, тачна адреса, име
и презиме контакт особе, број телефона, факса и име и презиме директора или
самосталног предузетника),

2. Копије важећих лиценци за превознике, изводе из лиценци за возила и
легитимације за возаче, издате од стране надлежних органа,

3. Оверену копију судске регистрације превозника или рјешења о регистрацији као
самосталног превозника,

4. Оверен уговор о кооперацији за редове вожње који се одржавају у кооперацији,
5. Редове вожње према следећем:
- Списак старих редова вожње без промјена у 6 примјерака (образа 1 Правилника)
- Списак старих редове вожње са промјенама у 6 примјерака (образа 2 Правилника)
- Списак нових  редова вожње у 6 примјерака (образа 3 Правилника)

Редови вожње морају бити усаглашени са Правилником о усклађивању и регистрацији
редова вожње аутобуских линија на подручју општине Мркоњић Град и Даљинаром и
минималним временима вожње.

На приједлозима редова вожње обавезно назначити да ли је приједлог стари са промјеном
или нови ред вожње.
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Форму образаца 1, 2, и 3 можете преузети на веб страници општине Мркоњић Град
(www.mrkonjic-grad.rs) или у Одељењу за привреду и финансије општине Мркоњић Град.
Захтјев са наведеном документацијом се доставља поштом на адресу:  Општина Мркоњић
Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића, број 1 или лично у шалтер сали општине
Мркоњић Град, најкасније до  19.07.2019. године са назнаком „Пријава за усклађивање
редова вожње“.
Датум усклађивања редова вожње ће бити накнадно одређен, о чему ће пријављени
превозници бити благовремено обавијештени.
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