
Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа ( Службен
весник на РМ бр.05/02) и член  39 став 1 од Статутот на општина Василево (Службен гласник
на ОВ бр. 4/03, 8/06 о 9/10) Градоначалникот на Општина Василево донесе

Р Е Ш Е Н И Е

За објавување на Заклучокот за давање согласност на Спогодбата за измена и
дополнување на Спогодбата за начинот и условите за заедничко организирање на

извршувањето на линискиот превоз на патници за општините:Струмица, Босилово,
Василево и Ново Село

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Спогодбата за измена и дополнување
на Спогодбата за начинот и условите за заедничко` организирање на извршувањето на
линискиот превоз на патници за општините:Струмица, Босилово, Василево и Ново Село
донесен на седница на Советот на Општина Василево, одржана на ден 01.03.2019 година.

Бр.08-337/2                         општина Василево
01.03.2019 г.                         Градоначалник
Василево                               Марјан Јанев

С  П   О   Г О   Д   Б   А  ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНА НА СПОГОДБАТА
ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ЗА ЗАЕДНИЧКО ОРГАНИЗИРАЊЕ
НА ИЗВРШУВАЊЕТО НА ЛИНИСКИОТ ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ

ЗА ОПШТИНИТЕ : СТРУМИЦА, БОСИЛОВО, ВАСИЛЕВО И НОВО СЕЛО

Член 1

Со оваа Спогодба  се врши измена  и дополна на спогодбата за начинот и
условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патници
за општините: Струмица, Босилово; Василево и Ново Село   бр. 09-3021/1 од 06. 11.
2018 година.

Член 2

Во член 8 став 1 зборот а заклучно со 15 октомври се брише , а се додава зборот
„а најдоцна до 31 март“

Член 3

Во член 17 се додава нов став 2 и гласи :

Возните редови одобрени од Министерството за транспорт и врски на ден
06.12.2018 година, односно одобрениот возен ред од страна на Комисијата на
превозниците после издавањето за првпат, можат да се променат само само еднаш пред
истекот на важење на дозволата, со друг слободен од одобрените од Министерството за
транспорт и врски на ден 06.12.2018 година.



Член 4

Член 23 се менува и гласи:

Со тарифниот систем се определува цената на превозот во заедничкиот превоз на
патници.

Највисока цена на превозот од став 1 на овој член изнесува:

• до 3 километри ............................... 10 ден;
• од 3 до 5 километри........................ 20 ден;
• од 5 до 10 километри...................... 30 ден;
• од 10 до 15 километри.................... 40 ден;
• од 15 до 20 километри.................... 50 ден; и
• над 20 километри............................ до 100 ден.

Доколку превозниците кој добиле одобрени возни редови и линии  утврдиле
дека утвдрените цени се неадекватни (нерантабилни, нереални итн.), превозникот може
да бара измена на истите преку Комисијата до Советите на општините потписнички на
оваа спогодба, преку оваластен правен субјект кој ќе застапува правата сите
превозници во територијта на општините потписнички на оваа спогодба.

Член 5

Член 26 се менува и гласи:
При одобрувањето на возните редови Комисијата од член 13 од ова Спогодба да

обезбеди најцелоснообразно задоволување на потребите и квалитетот на услугите во
превозот на патниците со рационално користење на превозните капацитети на
превозниците.

Одобрувањето на возните редови се врши под следните критериуми:

 првенство на отварање на нова линија како и за зголемување на бројот на
поаѓањата на постојните линии да имаат превозниците чии седишта се наоѓаат
на терминусите (почетните и крајните станици);

 при изборот на времето на поаѓањето/враќањето, првенство на избор на време
на поаѓање на постојана линија да имаат превозниците кој веќе вршат превоз на
таа линија,  а меѓу нив превозникот кој најдолго врши превоз на таа линија,
редовно и уредно ја одржувал линијата во претходната сезона;

 при изборот на возните редови, односно времиња на поаѓања/враќања и бројот
на времиња на поаѓања/враќања ќе бидат утврдени по пат аритметичка средина
во зависност од бројот на пријавените превозници (опреатори);

 доколку при изборот  на возните редови, односно времиња на поаѓања/враќања
се пријават повеќе од еден превозник (опреатор) на исти времиња на
поаѓања/враќања, времиња на поаѓања/враќања ќе бидат распределени
наизменично со доделување на принципот прв превозник прво време на
поаѓања/враќања, втор превозник второ време на на поаѓања/враќања итн;



 доделување на возните редови, односно времиња на поаѓања/враќања од страна
на комисијата, поконкретно повеќе атрактивните времиња на поаѓања/враќања
наизменичното доделување ќе биде извршено по пат ждребување од страна на
комисијата во присуство на превозниците кои се пријавиле за атрактивните
возни редови, односно времиња на поаѓања/враќања;

 доколку пријавените превозници (кои се пријавиле за повеќе атрактивните
времиња на поаѓања/враќања) се сложат за наизменично меѓусебно доделување
на возните редови во присуство на Комисијата, потвредно со писмен акт нема да
биде спроведено ждребување.

Член 6

Во член 30 став 1 се додаваат  нови алини после алинеа 4 и тоа:

 не ги одржува редовно возните редови и линии кои му се доделни
(утвредно со управен акт од овластени инспекциски органи);

 не се почитуваат членовите 23, 24 и 24 – а од оваа спогодба
(утвредно со управен акт од овластени инспекциски органи).

Член 7

Овие измени и дополни да бидат составен дел на спогодбата за начинот и
условите за заедничко организирање на извршување на линискиот превоз на патници
за општините: Струмица, Босилово; Василево и Ново Село   бр. 09-3021/1 од 06. 11.
2018 година.

Општина Василево
Градоначалник,
Марјан Јанев


