ОПШТИНА ШТИП
ОПШТИНА ШТИП
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ
Образец бр.19

БАРАЊЕ
за издавање дозвола за определена линија за вршење на општински линиски
превоз на патници во Општина Штип

1. Податоци од превозникот,трговското друштво
>

>

Полн назив според заверката во трговскиот регистар

Матичен број на правното лице

>

>

Седиште, улица и број
Општина
>
Име и презиме на лицето овластено за застапување (Управител)
>
>
Лице за контакт
телефон

2.Податоци за лиценцата за општински линиски превоз на патници:
>
>
>
Број

Дата на издавање

Важи до

>

Итинерер (правец на движење со автобуски стојалишта)

2.Докази во прилог (Се поднесува оригинал или копија заверена кај нотар)




КОПИЈА ОД ЛИЦЕНЦАТА ЗА ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ
ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦАТА ЗА ВОЗИЛАТА ВО ЗАВИСНОСТ ОД ПОТРЕБНИОТ БРОЈ НА ВОЗИЛА
УПЛАТНИЦА СО ИЗНОС ОД 650,00 ДЕНАРИ ЗА ПЛАТЕНА АДМИНИСТРАТИВНА ТАКСА.НА ЖСМЕТКА100000000063095, на уплатна сметка 84017403182, на приходна шифра 722315-00, Трезорска сметка,
Народна банка на РМ, за административна такса-Дозвола за општински линиски превоз на патници.

-

За вистинитоста на податоците превозникот сноси одговорност според законот
Барањето се поднесува комплетирано со сите докази во прилог, некомплетните барања не се
разгледуваат
За евентуални измени на податоците за превозникот во ова барање, превозникот е должен да го
извести надлежниот орган во рок од 8 дена од настанатите измени со поднесок во писмена форма
во архивата на Општина Штип

-

Датум
________________

мп

Управител
___________________
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ОПШТИНА ШТИП
Образец 19.1

Прилог кон барањето за издавање дозвола за вршење на
општински линиски превоз на патници во Општина Штип

Превозникот ___________________________ доставува список на возила и возачи,
1. Податоци од сообраќајната дозвола на возила
Р.бр.

Регистрација број

Марка на возилото

Тип

Година на
производство

Боја

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Докази во прилог (Се поднесува оригинал или копија заверена од нотар)



Фотокопија од сообраќајна дозвола
Потврда за исполнување на техничко експлоатациони карактеристики на возилото од Станица
овластена за технички преглед од оваа година

2. Податоци од возачка дозвола на вработените возачи
Р.бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Име и презиме

Категорија на дозвола

Улица и број, Општина

Докази во прилог (Се поднесува оригинал или копија заверена од нотар)



Договор за вработување на возачите и образец М-1 и М-2
Возачка дозвола (копија)

3. Дејноста општински линиски превоз на патници ја обавувам со наведените,
возила и возачи кои барам да се внесат во регистарот за издадени дозволи
заклучно со реден број возила __________
заклучно со реден број возачи ___________

4. Напомена:



за евентуалните измени на податоците во овој список, Управителот е должен да го извести
надлежниот орган во рок од 8 дена од настанатите измени
за веродостојноста на податоците превозникот сноси одговорност според законот

Датум
___________________

мп

Управител
________________________
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