Образац ИД-1

ГРАДСКА УПРАВА СМЕДЕРЕО
Одељење за урбанизам, изградњу и комуналне делатности
ОДСЕКУ ЗА САОБРАЋАЈ
ЗАХТЕВ
ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
издавање / замена / дупликат

такси дозволе

(заокружите такси исправу за коју подносите захтев)
(пословно име предузетника)

(адреса предузетника)

(име и презиме предузетника)

(контакт телефон)

(ЈМБГ)

(марка и тип возила)

(регистарска ознака возила)

Уз захтев подносим следећа документа:
1. Peшење из АПР-а да је предузетник регистрован за обављање делатности такси превоза и да има
пословно седиште на територији града Смедерева
2. Оверену фотокопију возачке дозволе "Б" категорије (не старију од 6 месеци) - уз претходно испуњен
услов да возач поседује возачку дозволу најмање 3 године
3. Оверену фотокопију дипломе од III до VII степена стручне спреме, саобраћајног смера (не старију
од 6 месеци) или Уверење о положеном испиту за обављање такси превоза
4. Оверну фотокопију лекарског уверења о здравственој способности возача за управљање моторним
возилом у јавном превозу којим се обавља такси превоз - возач професионалац (не старију од 6
месеци)
5. Уверење да предузетнику правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности
такси превоза, односно да правоснажним решењем о прекршају није изречена заштитна мера
забране управљања моторним возилом ''Б'' категорије, док трају правне последице осуде, односно
мере (издаје Прекршајни суд у Смедереву) - не старије од 3 дана
6. Уверење да је предузетник измирио пореске обавезе по основу решења Одељења локалне пореске
администрације (не старије од 3 дана)
7. Уверење да предузетник није у радном односу или да није оснивач друге радње или предузећа
(изјава два сведока оверена у писарници ГУ Смедерево)
8. Потврду да предузетник није остварио право на пензију по било ком основу (издаје Републички
фонд ПИО-филијала Смедрево)
9. Оверену фотокопију саобраћајне дозволе моторног возила (не старију од 6 месеци)
10. Оверену фотокопију уговора о лизингу за возило којим намерава да обавља делатност такси
превозa - уколико предузетник није власник возила (не старију од 6 месеци)
11. Оверену фотокопију радне књижице (не старију од 6 месеци)
12. Две фотографије (димензија 3x3,5 cm)
13. Фотокопију личне карте
14. Потврда да се оригинал такси исправе проглашава неважећим (оглас се може објавити у
штампаним или другим средствима јавног информисања) – подноси се само прилико губитка такси
исправе
15. Неважећу такси исправу (подноси се само приликом замене такси исправе)
16. Доказ о уплаћеној такси за издавање такси дозволе (Број рачуна: 840-742241843-03; Позив на број:
97 16-092; Сврха дознаке: Издавање такси дозволе; Прималац: Буџет града Смедерева; Износ:
1000,00 дин.)
17. Решење да моторно возило испуњава услове у погледу естетског прегледа возила за обављање
такси превоза (решење издаје Oдсек за саобраћајну инспекцију)

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЕВА
У Смедереву
(датум)

