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 ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ВОЗИЛА

На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени
гласник РС“ број 68/2015 и 41/2018) и члана 6, 7, 9. и 15. Одлукe о такси превозу (''Сл. лист града
Смедерева'', бр. 6/2014, 7/2015 и 6/2017), подносим захтев за издавање такси дозволе
возила_____________________ _____________________________________________(марка и тип),
______________________________________(регистрација/број шасије).
____________ ____________________(име и презиме/предузетника/пословно име правног лица/
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
је власник возила/прималац лизинга (за

Фотокопија

предузетника/правно лице)
2.

Такси дозволу возила (која истиче/неважећу)

3.

Доказ о плаћеној градској административној такси (са
наведеним подацима о возилу)

Оригинал
Оригинал

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.

Доказ из Агенције за привредне регистре о
регистрованој делатности, не старији од 30 дана
(делатност такси превоза мора бити
регистрована без прекида са пословним
седиштем на територији града Смедерева)
Важеће Решење Групе за саобраћајну
инспекцију о извршеном прегледу возила

Напомене:
Градска управа је дужна да реши предмет у року од 2 дана од дана достављања уредне
документације.
Таксе/накнаде:
Градска административна такса у износу од 1000,00 динара се уплаћује на текући рачун број 840-

742241843-03, корисник Буџет града Смедерева, позив на број 97 16-092, сврха дознаке „градска
административна такса“, у износу од 1000,00 динара.
Сва плаћања могу се извршити путем POS терминала на шалтеру 5 Градског услужног центра.

Место и датум __________________
Адреса/Седиште
______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис и печат(за правно лице)
_______________________________

