РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
Краља Александра I Карађорђевића 4, 76230 Шамац, тел: 054/611-237 , Факс:054/620-300
Број:03-345-4/2018
Датум:29.01.2018.год.

ЈАВНИ ПОЗИВ
за усклађивање и регистрацију редова вожње аутобуских линија на подручју
општине Шамац за 2018/2019 годину
На основу члана 27. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају РС („Службени
гласник Републике Српске“, број: 47/17 ) и члана 4. Правилника о усклађивању и регистрацији
редова вожње аутобуских линија на подручју општине Шамац („Службени гласник општине
Шамац“,број:3/10), обавјештавају се превозници о покретању поступка усклађивања и регистрације
редова вожње аутобуских линија на подручју општине Шамац за 2018/2019 годину.
За усклађивање редова вожње превозници су обавезни доставити:
1.Захтјев за усклађивање редова вожње ( образац саставни дио Јавног позива),
2.Овјерену копију рјешења о упису субјекта у судски регистар или рјешења о регистрацији
дјелатности од надлежног општинског органа,
3.Лиценцу превозника и извод из лиценце,
4. Уговор о кооперацији овјерен од стране свих коопераната уколико се ред вожње одржава у
кооперацији,
5.Приједлоге старих редова вожње на прописаном образцу (образац саставни дио Јавног позива),
6.Приједлоге старих редова вожње са промјеном на прописаном образцу (образац саставни дио
Јавног позива),
7.Приједлоге нових редова вожње на прописаном образцу (образац саставни дио Јавног позива).
Приједлоге редова вожње доставити у три примјерка.
Редови вожње морају бити усклађени са Правилником о усклађивању и регистрацији
редова вожње аутобуских линија на подручју општине Шамац и Даљинаром са минималним
временима вожње на аутобуским линијама.
Превозници су дужни приједлог новог реда вожње за усклађивање таксирати са 20,00
КМ општинске административне таксе у складу са чланом 1.тарифни број 17.тачка е. и 10,00 КМ
општинске административне таксе у складу са чланом 1.тарифни број 1. и 3. Одлуке о
административним таксама („Сл. гласник општине Шамац“, број:18/17).
Наведену документацију у затвореној коверти са назнаком „ Услађивање и регистрација
редова вожње“ доставити Општинској управи Шамац-шалтер сала до 20.04.2018.године до 12:00
часова.
Непотпуни и неблаговремени захтјеви за усклађивање редова вожње неће се узимати у
разматрање.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА
___________________________
Светозар Евђић, дипл.инж.пољ.

_____________________________________________________________________________

www.opstinasamac.org, office@opstinasamac.org

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ШАМАЦ
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ ИИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

_____________________________
(Име и презиме или назив субјекта)
____________________________
(Адреса пословног сједишта)
_____________________________
(ЈИБ или ЈМБГ)
_____________________________
(Контакт телефон)

ПРЕДМЕТ: Захтјев за усклађивање и регистрацију редова вожње

У складу са чланом 25. став 2. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике
Српске(„Службени гласник Републике Српске“, број:47/17), достављам наусклађивање
и регистрацију редове вожње аутобуских линија на подручју општинe Шамац за
20____/20____.

Уз захтјев прилажем:
1. Копију рјешења надлежног органа за регистрацију
Решење о упису у судски регистар (овјерена копија)
или (копија рјешења о регистрацији предузетника)
2. Копија лиценце превозника
3. Извод из лиценце
4. Такса 10,00 КМ за рјешење о регистрацији реда вожње
5. Такса 20,00 КМ за овјеру реда вожње

ПОТПИС ПОДНОСИОЦА ЗАХТЈЕВА
_____________________________

___________________
Превозник (пун назив)

СПИСАК
Старих редова вожње за усклађивање за _____/_____ годину

Ред.
број

НАЗИВ ЛИНИЈЕ

Рег.
број

В р е м е н а
Пол/дол
Пов/дол

Потпис оваштеног лица
____________________

КООПЕРАНТ

___________________
Превозник (пун назив)

СПИСАК
старих редова вожње са промјеном
за усклађивање за _____/_____ годину

Ред.
број

НАЗИВ ЛИНИЈЕ

Рег.
број

В р е м е н а
Пол/дол
Пов/дол

КООПЕРАНТ

Овјерени појединачни редови вожње достављају се у прилогу овог списка и
чине његов саставни дио.
Потпис оваштеног лица
М.П.
____________________

___________________
Превозник (пун назив)

СПИСАК
нових редова вожње за усклађивање за _____/_____ годину

Ред.
број

НАЗИВ ЛИНИЈЕ

Рег.
број

В р е м е н а
Пол/дол
Пов/дол

КООПЕРАНТ

Овјерени појединачни редови вожње достављају се у прилогу овог списка и
чине његов саставни дио.
Потпис оваштеног лица
М.П.
____________________

