КАРТА НА УСЛУГА БР. 31
ВИД – ИМЕ НА
УСЛУГАТА

ИЗДАВАЊЕ НА ДОЗВОЛА ЗА ВРШЕЊЕ НА ПОСЕБЕН ПРЕВОЗ НА
ПАТНИЦИ

ПОТРЕБНИ ДОКУМЕНТИ
ЗА УСЛУГАТА

ПРИЕМ НА БАРАЊЕТО

1.Барање до Општина Крива Паланка, Одделение за урбанизам,
комунални работи, сообраќај и заштита на животна средина готов образец во ОЦУ –кој граѓанинот/клиент го пополнува
2. Доказ за регистрирана дејност (Решение од упис во Централен
Регистар) не постаро од 60 дена
3. Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на
едно или повеќе возила за вршење на превоз на патници ( копија
од Сообраќајни дозволи, договор, заверени кај нотар)
4. Потврда за исполнување на посебните техничко
експлоатациони услови на возилата ( издадена од станицата за
технички преглед на возилата)
5. Доказ дека има вработено авто - такси возачи (обрасци М1/М2)
не постаро од 90 дена.
6. Договор склучен со правно лице со список на патници што ќе
се превезуваат
7. Временски термини за тргнување и враќање во кои ќе се врши
превозот
8. Уплатница
Административна такса, Тарифен број. -Износ: 600 денари за издавање на дозвола по примерок
Сметка: 100000000063095
Уплатна сметка: 840 138 03182
Приходна шифра: 72231500
Примач: трезорска сметка, Буџет на Општина Крива Паланка
Банка на примач: НБРМ
Цел: издавање на дозвола за вршење на посебен превоз на
патници
Општински центар за услуги (ОЦУ)

МЕСТО НА
РЕАЛИЗАЦИЈА
РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА

Одделение за урбанизам, комунални работи, сообраќај и
заштита на животна средина ,соба бр. 50 од 8,00 – 16,00 часот
Во рок од 15 дена од денот на приемот на барањето

АДМИНИСТРАТИВНА
ТАКСА

НАЧИН НА
ДОСТАВУВАЊЕ НА
ДОКУМЕНТОТ УСЛУГАТА ДО
БАРАТЕЛОТ
РОК НА ЖАЛБА
ЗАКОНСКИ ОСНОВ
ЗАБЕЛЕШКА
ДОПОЛНУВАЊЕ НА
УСЛУГАТА

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа:
- ЛИЧНО ПОДИГАЊЕ ОД ОЦУ ОД СТРАНА НА ПОДНОСИТЕЛОТ
– БАРАТЕЛОТ НА УСЛУГАТА
- ПО ПТТ ПОШТА

8 дена од денот на приемот на Решението
Закон за превоз во патниот сообраќај,
( Службен весник на Р. Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06)
Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на
Општината www.krivaplanka.gov.mk

