
 
  Р Е  П  У  Б  Л  И  К  А    С  Р  Б  И  Ј  А  

  О П Ш Т И Н А     С В И Л А Ј Н А Ц 

  ОПШТИНСКА УПРАВА 
  Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду 

  Саобраћајна инспекција 

  Број: 344-__ _/ -IV/04 

  Дана:  

  С в и л а ј н а ц 

  

 

 

  ПРЕДМЕТ: Захтев за утврђивање услова за обављање  

                       јавног превоза 

 

 

 Молим да ми утврдите испуњеност и услове за обављање јавног ванлинијског 

превоза (путника – ствари). 

 Пословне просторије,  радње налази се у _________________________________ 

ул. ___________________________ бр.________  телефон _________________________. 

 

Уз захтев прилажем доказе из „Услова  потребних за обављање јавног превоза“ по  

 тачкама (види прилог). 

1.__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________ 

5.__________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________ 

7.__________________________________________________________________________ 

8.__________________________________________________________________________ 

9.__________________________________________________________________________ 

10.           _________ 

11.            ___ 

12.            ___ 

13.            ___ 

14.            ___ 

 

Уплате на име трошкова органа и административне таксе : 

 

1) Број жиро рачуна: 840-742351843-94...................4.400,00 дин. - прималац : 

Општинска административна такса ; Сврха дознаке: Утврђивање услова за 

обављање јавног превоза ; са позивом на број 97  98-097; 

2) Број жиро рачуна: 840-742351843-94....................330,00 дин.- прималац: 

Општинска административна такса ; Сврха дознаке: Административна такса за 

излазак инспектора; са позивом на број 97  98-097; 

 

Место и датум подношења                                              Подносилац захтева 

_______________________                       

_______________________                                   1.  Предузетник (потпис) 

                                                                                       2.  Заступник на основу овлашћења  

                                                       ____________________________ 

                                                                     ____________________________ 

                                                                     ____________________________ 

 



 

ПОТРЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА  

 

 

1. Да такси возач поседује возачку дозволу „Б“ категорије, најмање две године 

(фотокопија возачке дозволе уз давање на увид оригинала). 

 

2. Доказ о власништву  или корисник по основу уговора о лизингу  (оверена 

фотокопија саобраћајне дозволе или оверена фотокопија уговора о лизингу 

регистрована у управи прихода или неоверена фотокопија ових докумената 

уз давање на увид оригинала).  

 

3. Доказ о поседовању паркинг простора (поседовни лист и копија плана) или 

доказ о могућности коришћења паркинг простора (фотокопија уговора 

регистрована у управи прихода). 

 

4. Да има у возилу таксиметар који мора бити технички исправан, пломбиран, 

баждарен и постављен тако да износ који откуцава буде видљив и да се 

његовим укључивањем светло на такси ознаци гаси. 

 

5. Да има ознаку на крову „ТAХI“   која поред речи „ТAХI“, може да садржи 

број и обележје асоцијације којој припада. 

 

6.  Да у возилу има противпожарни апарат, са важећим роком употребе. 

 

7.  Да поседује полису осигурања путника од последица несрећног случаја у 

јавном превозу. 

 

8. Да има истакнут ценовник, тако да садржај буде видљив и за путнике. 

 

9. Да на видном месту има истакнут идентификациони картон са сликом и 

адресом такси возача. 

 

10. Лекарско уверење за возаче моторних возила. 

 

11. Фотокопија личне карте. 

 

12. Уврење да такси возач није под истрагом и да није осуђиван. 

 

13.  Да возило испуњава све услове прописане Законом – уговор о одржавању 

возила. 

 

14.  Доказ о уплати трошкова органа и административне таксе.   


