РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД СМЕДЕРЕВО
ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕВО
РЕВО
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ
СКЕ ПОСЛОВЕ И
ПОСЛОВЕ КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ
ЛИЦИЈЕ
ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНСПЕКЦИЈУ

ЗАХТЕВ ЗА ПРЕГЛЕД ТАКСИ
КСИ ВОЗИЛА И ДОДЕЛА ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ИЛИ ДРУГОГ
ДР
АКТА КОЈИМ
СЕ УТВРЂУЈЕ ПОДОБНОСТ ВОЗИЛА

(„СлужбенигласникРС
На основу члана 136. став 1. Закона о општем управном поступку („СлужбенигласникРС“
број 18/16), члана 57, 88, 89,, 94. и 155. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“ број 68/15) и члана 9. и члана 10. став 2., Одлукe о ауто-такси
такси превозу на територији
града Смедерево (''Службени
ужбени лист
л
града Смедрева“, бр. 6/2014, 7/2015 и 6/2017),
6/2017 подносим захтев
за

преглед

такси

возила

којим

се

утврђује

подобност

возила,

за

возило

марке...............................................................,
..............................................................., регистарске ознаке.....................................
..................................... .
За физичко лице:
име и презиме подносиоца захтева......................................................................................................,
......................................................................................................,
ЈМБГ.........................................................,
........................................................., ЛК број ................................................................................,
......................................................
адреса.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.....................................................................................................................................
за правно лице/предузетника
предузетника
пословно име ........................................................., седиште .............................................,
МБ ........................................................ ПИБ ............................................................
...................................................................
одговорно лице ...............................................................ЈМБГ.............................................
............................................................
.............................................
Уз захтев достављам:
РБ Документа

1.

2.

Саобраћајна дозвола или купопродајни уговор или
јединствена царинска исправа (обрачун царинског дуга,
рачун) или други доказ о власништву возила (за
предузетника и правно лице)
лице
Регистрациони лист за моторно-прикључно
моторно
возило (издаје
се приликом техничког прегледа
прегледа) или очитана саобраћајна
дозвола

Форма документа

копија

копија

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Потврда о редовном техничком прегледу (у случају да је
прошло више од 6 месеци од последње регистрације
возила)
Потврда да је таксиметар исправан, баждарен у складу са
Решењем о утврђивању економски најниже цене аутотакси превоза на територији града Смедерева и
пломбиран, не старију од годину дана
Полиса за осигурање путника од последица несрећног
случаја у јавном превозу
Потврда о контроли противпожарног апарата не старију од
6 месеци
Писмена сагласност превозника уколико такси возило
садржи видна обележја другог превозника
Писмена сагласност превозника уколико кровна ознака
садржи пословно име другог превозника
Сертификат овлашћене институције, у случају да се на
крову возила налази постављен рекламни пано
Потврда да возило задовољава услове у погледу границе
издувне емисије прописане најмање нормом “ЕУРО 3“, у
случају да се возило први пут региструје у Републици
Србији за обављање ауто-такси превоза

копија

копија

копија
копија
oригинал
oригинал
копија

копија

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет у року од 8 дана од дана достављања уредне
документације.
Таксе/накнаде:
Локална административна такса у износу од 500,00 динара се уплаћује на текући рачун број 840742241843-03, корисник Буџет града Смедерева, позив на број 97 16-092, сврха дознаке „Tакса за
преглед возила“, у износуод 500,00 динара.

У________________________________,

__________________________ године

Име и презиме/пословно име
подносиоца захтева
ЈМБГ/ПИБ и МБ
Адреса/седиште
Контакт телефон
Потпис (и печат за правно лице)

