ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
MUNICIPALITY OF GEVGELIJA

Образец 1

Б А Р А Њ Е
за
издавање на лиценца
за вршење на општински превоз на патници во внатрешниот патен сообраќај
во ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА
ПОДАТОЦИ ЗА БАРАТЕЛОТ:

РЕГИСТАРСКИ БРОЈ НА ВОЗИЛО

НАЗИВ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ - ФИРМА или ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

СЕДИШТЕ/ адреса НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ - ФИРМА или ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

УПРАВИТЕЛ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ - ФИРМА или ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ ( име,презиме и адреса )

МАТИЧЕН БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
- ФИРМА или ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

ДАНОЧЕН БРОЈ НА ПРАВНОТО ЛИЦЕ
- ФИРМА или ТРГОВЕЦ-ПОЕДИНЕЦ

ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ПРИЛОГ:

9.

1.

ТЕКОВНА СОСТОЈБА
(НЕ ПОСТАРА ОД 60 ДЕНА-копија)

2.

ДОКАЗ ДЕКА ПРЕВОЗНИКОТ ИМА ВО СОПСТВЕНОСТ ИЛИ
ПОД ЛИЗИНГ РЕГИСТРИРАНО ВОЗИЛО СО НАЈМНОГУ 6+1
СЕДИШТА ИЛИ ПОВЕЌЕ ВОЗИЛА (сообраќајна дозвола
заверени на нотар или копија од договор за лизинг
склучен со овластен дистрибутер, заверен на нотар, за
моторните возила што ги користи по тој основ-возилото
мора да биде регистрирано на фирма), за авто-такси
превоз возилото во сообраќајна дозвола биде жолто и да
гласи на фирма)

3.

ПОТВРДА ЗА ИСПОЛНЕТОСТ НА ТЕХНИЧКОЕКСПЛОТАЦИОНИ УСЛОВИ (копија)

4.

ПОТВРДА ЗА ЕКОЛОШКИТЕ СТАНДАРДИ НА ВОЗИЛОТО
( копија )

5.

ДОКАЗ ЗА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА-ВОЗАЧИ ВО ФИРМАТА
(копија од образец М1/М2 и потврда или список на
вработените обврзници , издадена од Фондот за пензиско
и инвалидско осигурување за платени придонеси не
постаро од 90 дена)

6.

РЕШЕНИЕ за регистрација на фискален апарат (копија)

7.

СЕРТИФИКАТ за верификација на мерило ( копија )

8.

СЕРТИФИКАТ професионална компетентност за
управителот , односно овластеното лице одговорно за
превоз кое е во работен однос кај превозникот, освен за
трговец поединец кој врши авто-такси превоз на патници

СЕРТИФИКАТ за авто-такси возач

10. УВЕРЕНИЕ дека не е во сила правосилна пресуда,
кривично дело против имотот, стопанството или
безбедноста во јавниот сообраќај, НЕ ПОСТАРА ОД 60
ДЕНА (копија)
11. АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ:
- 250 денари административна такса,
- 3000 денари за лиценца,
- 3400 денари за користење на авто-такси стојалишта
УПЛАТАТА НА СИТЕ 3 ТАКСИ ( 250, 3400 И 3000 ден. ) СЕ
ВРШИ НА УПЛАТНИЦА ПП50,
Назив на примачот: ТРЕЗОРСКА СМЕТКА
Банка на примач: НБРМ
Трансакциска сметка: 100 0000000630 95
Уплатна сметка: 840 115 03182
Приходна шифра и програма: 722315

Dimitar Vlahov 4, 1480 Gevgelija- Republika Severna Makedonija
Tel/faks ++389 34 213 899, ++389 34 213 843
e-mail:gevgelijao@mt.net.mk
www.gevgelija.gov.mk

Образец 1-2

Прилог кон брањето за издавање лиценца и или извод од лиценца за вршење на авто-такси превоз
на патници во општина Гевгелија
Превозникот _____________________________________ доставува список на такси возила,
1. Податоци за сообраќајното возило за сопствените такси возила
Ред.бр

Регистрација број

Марка на
возилото

Тип

Година на
производство

Боја

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Дејноста авто такси превоз на патници ја обавувам со наведените такси возила за кои барам да
се внесат во регистарот за издадени лиценци заклучно со реден број _____ .
3.

НАПОМЕНА: За евентуалните измени на податоците во овој список, управителот е должен
да го извести надалежниот орган во рок од 8 (осум) дена од настанатите измени.
Ако во периодот на важење на лиценцата, превозникот по било кој основ го намали бројот
на возила, должен е во рок од 15 дена од денот на настанување на промената да ги врати
изводите од лиценцата за тие возила.
Доколку превозникот ја изгуби, му биде украдена или уништена лиценцата или изводот од
лиценцата треба истата да јаогласи во ,, Службен весник на РМ ,, како неважечка и да
поднесе барање за издавање на дупликат.
Кон барањето се приложува и доказ за објавата во ,,Службен весник на РМ ,, за нејзинотот
прогласување за неважечка.
За веродостојноста на податоците превозникот сноси одговорност според Закон.
Датум __________________, Гевгелија
МП

__________________________________
Потпис, име и презиме на управителот
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