ШИФРА:IV-34

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ
ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ ЕВИДЕНЦИОНОГ БРОЈА И ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ВОЗИЛА И ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
На основу члана 87. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник
РС“ бр. 68/15 и 41/18) и члана 12. став 3. Одлукe о такси превозу путника (''Службени лист Града
Новог Сада'', бр. 63/16, 74/16,81/16,9/17,32/17 и 43/17 –испр.), подносим захтев за одобрење за
обављање такси превоза на територији Града Новог Сада, доделу евиденционог броја и издавање
такси легитимације возила и такси дозволе:
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
(име и презиме/предузетника/пословно име правног лица/ подносиоца захтева),
ПИБ____________________ и МБ______________________
Уз захтев за одобрење достављам :
РБ Документа
1.
2.

3.

4.

Решење Агенције за привредне регистре о регистрованој
делатности (за предузетника и правно лице)
Уверење да правоснажном судском одлуком предузетнику
или правном лицу није забрањено обављање одређене
делатности које није старије од шест месеци (потврда из
Суп-а или Суда у Новом Саду)
Уверење да правоснажним решењем о прекршају није
изречена заштитна мера забране обављања делатности
предузетнику или правном лчицу, које није старије од шест
месеци ( Прекршајни суд у Новом Саду)
Доказ о плаћеној градској административној такси (за
предузетника и правно лице)

Форма документа
Фотокопија

Фотокопија

фотокопија

Оригинал

За доделу евиденционог броја и изавање такси легитимације возила за привредно друштво
или доо достављам :
РБ

Документа

Форма документа

1.
2.
3.

Саобраћајна дозвола
Лична карта возача
Решење Градске управе за инспекцијске послове о
испуњености услова за такси возило, које није старје од
шест месеци
Доказ о чланству у такси удружењу, односно доказ о праву
коришћења радио веза и диспечерског центра, уколико
предузетник односно правно лице користи радио везу ,
односно члан је такси удружења

Фотокопија
Фотокопија

4.

фотокопија

фотокопија

За издавање такси дозволе достављам (за предузетника или возача)
РБ Документа
Форма документа
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.
8.

Лична карта возача
Доказ да је такси возач запослен код привредног друштва
односно другог правног лица (-потврда о поднетој пријави
на обавезно социјално осигурање, и - уговор о раду)
Доказ о поседовању возачке дозволе за ''Б'' категорију,
најмање 5 година
Доказ о завршеној средњој стручној спреми (најмање
трећи степен)
Лекарско уверење о способности за возача за управљање
возилом којим се обавља такси превоз, које није старије
од годину дана
Уверење да није изречена мера забране управљања
моторним возилом ''Б'' категорије, које није старије од шест
месеци (МУП РС-СУП Нови Сад)
Уверење о положеном испиту о познавању прописа који
регулишу такси превоз и о познавању Града Новог Сада
Уверење да предузетник или запослени возач није
правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две
године за кривично дело против живота и тела, полне
слободе,против безбедности јавног саобраћаја и јавног
реда и мира (СУП Нови Сад) –Одсек аналитике и
полицијске евиденције за ПУ Нови Сад

Фотокопија
Фотокопија
фотокопија
Оверенал/оверена
фотокопија
Оригинал/оверена
фотокопија
оригинал
фотокопија

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.

РБ

Подаци из документа

1.

Решење Агенције за привредне регистре о
регистрованој делатности (за предузетника и
правно лице)
Потврда да му правоснажном судском одлуком
није забрањено обављање делатности такси
превоза, односно да му правоснажним решењем
о прекршају није изречена мера забране
управљања моторним возилом (за
предузетника)
Потврда 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(за предузетника)

2.

3.

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ X
У ПОЉИМА ИСПОД
Сагласан сам да
Достављам сам
податке прибави
орган

Напомене:
Градска управа за саобраћај и путеве је дужна да поступи по захтеву у року од осам дана од дана
пријема захтева и реши предмет у року од 30 данa од дана достављања уредне документације.
Таксе/накнаде:
Градска административна такса у износу од 790,00 динара се уплаћује на текући рачун број
840-742241843-03 корисник Буџет Града Новог Сада, позив на број 97 20-511, сврха дознаке
„градска административна такса“.
Напомена: плаћа се приликом издавања одобрења за обављање такси превоза и једнократно,
градска административна такса у износу од 990,00 динара за доделу евиденционог броја и
градска административна такса у износу од 700,00 динара за издавање такси дозволе на текући
рачун број број 840-742241843-03 корисник Буџет Града Новог Сада, позив на број 97 20-511,
сврха дознаке „градска административна такса.
Место и датум __________________
Адреса/Седиште
_______________________________
Контакт телефон
_______________________________
Потпис и печат(за правно лице)
_______________________________

