ОВДЕ
УМЕТНИТЕ
ГРБ ВАШЕ
ОПШТИНЕГРАДА
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИСТИЧКО-КОМУНАЛНЕ
И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ,
ОДСЕК ЗА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКЕ,
ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ,
ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈ

ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА СМЕДЕРЕВА

На основу члана 57., 87. став 1. и 2., 88. став 2. и 94. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Службени гласник РС“ број 68/15) и члана 15. став 8. Одлукe о такси превозу (''Сл.
лист града Смедерева'', бр. 6/2014, 7/2015 и 6/2017), подносим захтев за одобрење за обављање
такси превоза на територији града Смедерева.
____________________ ____________________(име и презиме/предузетника/подносиоца захтева),
ПИБ и МБ______________________
Уз захтев достављам:
РБ Документа

1

Форма документа

Саобраћајна дозвола/потврда о регистрацији возила/ако
возило није регистровано и документа којим се доказује да

Фотокопија

је физичко лице власник возила/прималац лизинга
2.

Возачка дозвола (возач мора да поседује возачку дозволу
"Б" категорије најмање три године)

3.

Фотокопија

Важеће лекарско уверење о способности за обављање
послова професионалног возача (лекарско уверење је

Фотокопија

важеће највише три године)
4.

Лична карта (ако је са "чипом" потребно је доставити
очитану личну карту)

Фотокопија

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће

те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X У ПОЉИМА
ИСПОД
РБ

Подаци из документа

Сагласан сам да

Достављам сам

податке прибави
орган
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Доказ из Агенције за привредне регистре о
регистрованој делатности, не старији од 30 дана
(делатност такси превоза мора бити
регистрована са пословним седиштем на
територији града Смедерева)
Потврда/уверење прекршајног суда/полицијске
управе да му није забрањено
управљање моторним возилом „Б” категорије, не
старије од 15 дана (за предузетника)
Потврда/уверење полицијске управе да није
осуђиван на казну затвора дужу од две године за
кривично дело против живота и тела,
безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и
мира, не старије од 30 дана (за предузетника)
Уверење ПИО фонда да није у радном односу
код трећег лица, не старије од 6 месеци (за
предузетника)
Потврда ПИО фонда да није остварио право на
пензију по било ком основу, не старије од 6
месеци (за предузетника)
Важеће Решење Групе за саобраћајну
инспекцију о извршеном прегледу возила

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет у року од 30 дана од дана достављања уредне
документације.

Место и датум __________________
Адреса/Седиште
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис
_______________________________

