Број: 08-_______/2019
Датум: 10.05.2019.године
На основу члана 2. став 1. тачка ј) и члана 11. Закона о комуналним
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17),
члана 5. Одлуке о условима и начину организације јавног превоза лица и ствари на
подручју општине Лакташи („Службени гласник општине Лакташи“, број: 5/18) и
члана 5. Правилника о поступку, критеријумима и начину додјеле линија и
регистрације редова вожње аутобуских линија на подручју општине Лакташи број:
08-345-24/2019, дана 10.05.2019. године, Начелник општине Лакташи објављује

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу линија градског и приградског саобраћаја
1. ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ КОНКУРСА
Предмет Јавног конкурса је додјела линија градског и приградског
саобраћаја које су дефинисане даљинаром и минималним временом вожње и то:
Редни број

Аутобуска линија

1.
2.

Бакинци-Лакташи терминал
Слатина-Клашнице окретницаЛакташи терминал
Трн дом-Гламочани Црнића главица
Јаблан брдо-Трн дом
Шешковци-Мост на ВрбасуЛакташи терминал
Ријечани окретница-Трн Оскар
Трн мост-Шушњари р.-Јаружани
р. нула

3.
4.
5.
6.
7.

Минималан број
аутобуса
1
1
1
1
1
1
1

2. ПРАВО УЧЕШЋА
Право учешћа имају сва предузећа и друга правна лица регистрована за
обављање дјелатности јавног превоза лица у линијском граском и приградском
друмском саобраћају као и физичка лица која имају одобрење за обављање
јавног превоза лица у линијском градском и приградском друмском саобраћају
издато од надлежног суда или надлежног органа општине Лакташи.
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3. САДРЖАЈ ПОНУДЕ
Понуда мора бити припремљена у складу са документацијом Јавног конкурса.
Документација Јавног конкурса се може преузети сваким радним даном у
временском периоду од 7.30 до 15.30 часова, у згради општине Лакташи,
Одјељење за стамбено-комуналне послове, канцеларија број 43, уз писмени
захтјев за преузимање исте и доказима о уплати накнаде за преузимање
документације.
Накнада за преузимање документације Јавног конкурса износи 20.00 КМ.
Накнада за преузимање документације Јавног конкурса може се уплатити
на жиро-рачун општине Лакташи број: 555-0007-02031830-53, НОВА
БАНКА А.Д. БАЊА ЛУКА са назнаком врсте прихода 729 124, шифра
општине 056, буџетска организација 9999999 и иста је неповратна.
4. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА
1. Цијена карте.
2. Оцјена технолошке подобности превозника (старост возила и капацитет).
3. Досадашње ангажовање у општинским линијама.
5. ДОСТАЉАЊЕ И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА
Јавни конкурс ће бити објављен на „web“ страници општине Лакташи.
Рок за достављање понуда је 24.05.2019. године до 15.30 часова. Јавно отварање
понуда одржаће се дана 27.05.2019. године са почетком у 12 часова, у
просторијама општине Лакташи, канцеларија број 42.
Отварању понуде може присуствовати по један представник понуђача.
Понуду за линију или више линија посебно доставити у затвореној коверти на
оригиналном примјерку конкурсног образца. Пријаве се могу доставити лично
(пријемна канцеларија) или путем поште на адресу: Општина Лакташи, Ул.
Карађорђева број 56, са назнаком „Комисија за додјелу, усклађивање и
регистрацију аутобуских линија на подручју општине Лакташи“. – НЕ
ОТВАРАЈ.
6. ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Редови вожње са припадајућим међустаничним растојањим и временима вожње
детаљно су објашњени у документацији јавног конкурса. Све потребне
информације у вези Јавног конкурса могу се добити на телефон 051/334-246.
Контакт особа је Милош Гверо, самостални стручни сарадник за заштиту
животне средине и енергетску ефикасност.
НАЧЕЛНИК
Ранко Карапетровић
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