ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
Oдељење за урбанистичко-комуналне и имовинско-правне послове
ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ВОЗАЧА
(пословно име превозника)

(адреса превозника)

(име и презиме запосленог/предузетника)

(адреса запосленог/предузетника)

(ЈМБГ)

(контакт телефон)

Уз захтев подносим следећа документа:
Документ о регистрацији у регистру привредних субјеката (не старији од месец
дана) или фотокопију овог документа (решење АПР-а, извод из АПР-а или
документ преузет са сајта www.apr.gov.rs);
2. Доказ о издатој важећој такси дозволи возила (фотокопија важеће такси дозволе
возила или фотокопија важећег решења такси дозволе возила);
3. Фотокопију важеће возачке дозволе (НАПОМЕНА: Возач мора да има возачку
дозволу "Б" категорије најмање три године);
4. Фотокопију важећег лекарског уверења о способности возача за управљање
возилом (не старије од 3 године);
5. Документ ПИО фонда да је возач запослен или радно ангажован код предузетника
или у привредном друштву, односно другом правном лицу (НАПОМЕНА: Не
подноси предузетник који подноси захтев за издавање такси дозволе возача у
своје име);
6. Уверење (потврда) прекршајног суда или надлежне полицијске управе да возачу
није забрањено управљања моторним возилом "Б" категорије (не старије од 15
дана) или фотокопијом овог документа;
7. Доказ о уплаћеној такси за издавање такси дозволе возача (Број рачуна: 840742241843-03; Позив на број: 97 16-092; Сврха дознаке: Издавање такси дозволе
возача (ОБАВЕЗНО ЈЕ НАВЕСТИ ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ВОЗАЧА); Прималац: Буџет
града Смедерева; Износ: 1000,00 дин.);
8. Две фотографије (димензија 3x3,5 cm);
9. Фотокопију личне карте (НАПОМЕНА: у случају да је лична карта са "чипом"
потребно је доставити очитану личну карту) и
10. Неважећу такси дозволу возача (ако је за запосленог/предузетника била издата
такси дозвола возача).
11. Уверење надлежне полицијске управе да лице није правноснажно осуђивано на
казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне
слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира (не старије од
30 дана).
1.

НАПОМЕНА: Tакси превозници дужни су да приликом преузимања такси дозвола
возача покажу на увид оригинална документа чије су фотокопије уз захтев доставили.
ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
(ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ):
У Смедереву

(датум)

М.П.

