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Врз основа на член 23 од Одлуката за општински линиски превоз на
патници во Општина Ресен, бр.08-656/16 од 27.02.2015 година, Општина
Ресен објавува

ЈАВЕН ПОВИК
04/2015

За добивање на дозволи за вршење на општински
линиски превоз

I. Предмет на јавниот повик е добивање на дозволи за вршење на
општински линиски превоз за следните линии:

Дел 1. Назив на линија - Ресен - Стење - Ресен, за период  од 5 ( пет )
години од денот на добивање на дозволата за вршење на бараниот превоз
Дел 2. Назив на линија - Ресен - Крушје - Ресен, за период  од 5 ( пет )
години од денот на добивање на дозволата за вршење на бараниот превоз
Дел 3. Назив на линија - Ресен - Сопотско - Ресен, за период  од 5 ( пет )
години од денот на добивање на дозволата за вршење на бараниот превоз
Дел 4. Назив на линија - Ресен - Евла - Болно - Ресен, за период  од 5 (
пет ) години од денот на добивање на дозволата за вршење на бараниот
превоз
Дел 5. Назив на линија - Ресен - Езерени - Ресен, за период  од 5 ( пет )
години од денот на добивање на дозволата за вршење на бараниот превоз

II. Услови кои треба да ги исполнуваат превозниците за добивање на
дозвола за вршење на општински линиски превоз:

- Да е впишан во Централниот регистар и да има регистрирано претежна
дејност - вршење на превоз на патници во патниот сообраќај,
- Да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за одделни
видови на превоз или да има Договор за лизинг, шти ги исполнува
посебните техничко- експоатациони услови пропишани за возило за
вршење на одделни видови на превоз во внатрешниот патен сообраќај, при
што за општински линиски превоз да е сопственик на две или повеќе
регистрирани возила или да има договор за лизинг на возила со најмногу 8+
1 седишта.

- Да има вработено во редовен работен однос возачи во зависност од
бројот на моторните возила, минимум еден возач по возило што ги
исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на
сообраќајот на патиштата;

- Управителот или овластеното лице одговорно за превозот да има
сертификат за професионална компетентност;



- Да не е во сила правосилна судска пресуда за кривично дело против
имотот, стопанството или безбедноста во јавниот сообраќај;

- Да има во сопственост капацитет за паркирање и одржување на возила со
кои ќе се врши превозот, како и места за задржување на возила во време
кога тие не се користат одобрени од надлежен орган за таа намена.

III. Критериуми за доделување на дозволи за вршење на општински линиски
превоз:

- во целост ги исполнува условите од точка II. од јавниот повик,

- има најниска просечна старост на возилата (понови возила)

- ќе извршува превоз по  најниска цена (за секоја одделна линија)

Почетна и крајна станица за влегување- слегување на патници ќе биде
Автобуската станица во Ресен или друго место кое дополнително ќе го
определи Општина Ресен

При вршење на општински линиски превоз на патници превозникот е
должен во возилото да има лиценца,дозвола и регистриран возен ред во
оригинал.

IV. Содржина и рок на доставување на понуда за добивање на дозвола
за вршење на линискиот превоз:

- полн назив, седиште и адреса на превозникот,

- матичен број и адреса на превозникот,

- број на линијата за која се однесува понудата,

- Превозникот пополнува задолжителни информации за исполнување на
условите за добивање на превоз согласно законските прописи, како доказ
дека се исполнети законските прописи од Законот за превоз на патници,
превозникот внесува податоци за сите лиценцирани возила со кои
располага регистрирани на име на фирма или за кои има договор за лизинг,
број на регистрација, марка и тип на возилото, број на шасија, број на
мотор, број на седишта, датум на важност на регистрација, потврда за
исполнување на техничко - експлоатациони услови, податоци за возачите
кои се во редовен работен однос, податоци за платени придонеси, висина
на чинење на возниот ред за бараната линија како во еден правец така и за
месечен возен билет.

Документите можат да бидат доставени во оргинал или заверени на нотар
копии за докажување на исполнувањето на условите од точка 2 ( два ) од
јавниот повик. (За поседување на бараните возила се приложување на



фотокопија од сообраќајната дозвола а за докажуавање на вработени се
приложува М/1М2 образец)

Заинтересираните превозници треба да ги достават понудите во
затворени коверти со назнака за Јавен повик 04/2015, најдоцна до 22.09.
2015 година до 12:00 часот на следната адреса: Општина Ресен - Комисија
за спроведување на јавниот повик, Плоштад „ Цар Самоил “, бр. 20,Ресен. .
Отворањето на понудите ќе се изврши јавно на ден 22.09.2015 година во
12:00 часот.
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