ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ
ГРУПА ЗА САОБРАЋАЈНУ ИНСПЕКЦИЈУ

ЗАХТЕВ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ВОЗИЛА
ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА
- регистарска ознака _____________________
- марка ________________________________
- тип __________________________________
- број шасије ____________________________
Уз захтев прилажем следеће:
1. фотокопију саобраћајне дозволе или купопродајни уговор или јединствену царинску исправу
(обрачун царинског дуга, рачун) или други доказ о власништву возила,
2. фотокопију регистрационог листа за моторно-прикључно возило (издаје се приликом
техничког прегледа возила) или очитану саобраћајну дозволу,
3. фотокопију потврде о редовном техничком прегледу (у случају да је прошло више од 6
месеци од последње регистрације возила),
4. фотокопију потврде да је таксиметар баждарен у складу са Решењем о утврђивању
економски најниже цене ауто-такси првоза на територији града Смедерева не старију од
годину дана,
5. фотокопију полисе за осигурање путника од последица несрећног случаја у јавном превозу,
6. фотокопију потврде о контроли противпожарног апарата не старију од 6 месеци,
7. писмена сагласност превозника уколико такси возило садржи видна обележја другог
превозника,
8. писмена сагласност превозника уколико кровна ознака садржи пословно име другог
превозника,
9. фотокопију сертификата овлашћене институције, у случају да се на крову возила налази
постављен рекламни пано,
10. потврду да возило задовољава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање
нормом ''EURO 3'', у случају да се возило први пут региструје у Републици Србији за
обављање ауто-такси превозa и
11. уплата таксе:
број рачуна:
позив на број:
сврха дознаке:
прималац:
износ:

840-742241843-03
97 16-092
Такса за преглед возила
Буџет града Смедерева
500,00 дин.

Подносилац захтева:
_______________________________
Име и презиме:
________________________________
Адреса:
________________________________
Телефон (мобилни и фиксни):
________________________________

ЕКОНОМСКИ НАЈНИЖА ЦЕНА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА СМЕДЕРЕВА

СТАРТ
ВОЖЊА ПО КМ
ЧЕКАЊЕ ПО ЧАСУ

ТАРИФА I
50,00 динара
50,00 динара
500,00 динара

ТАРИФА II
50,00 динара
60,00 динара
500,00 динара

ТАРИФА III
50,00 динара
48,00 динара
500,00 динара

ТАРИФА IV
100,00 динара
50,00 динара
500,00 динара

ТАРИФА I обухвата превоз на ужем подручју града Смедерева од 06,00 до 22,00 часа.
ТАРИФА II обухвата превоз на ужем подручју града од 22,00 часа до 06,00 часова, викендом и
празником.
ТАРИФА III обухвата превоз на подручју приградских, сеоских и насеља ван територије града
Смедерева.
ТАРИФА IV обухвата превоз и пртљага уколико се исти наплаћује.

