До
Општина Свети Николе
Градоначалник

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА

за вршење на јавен превоз на патници и стока во внатрешниот
патен сообраќај
Податоци за Барателот:
Име и презиме на
физичкото лице:
Адреса на физичкото
лице:
Назив на правното лице:
Седиште на правното
лице:
Лице за контакт:

Тел.

Кон барањето за вршење на авто такси превоз на
патници и стока во внатрешниот
патен сообраќај
се доставуваат следните документи:
1. Доказ за извршена уплата на административна такса
(уплатница во износ од 3.000денари на трезорска сметка
100000000063095,уплатна
сметка
84016303182,приходна
шифра и програма 722315 00 ;
2. Доказ за регистрирана дејност со претежна дејност 60.22
издадена од Централниот регистар на РМ и Тековна состојба
со претежна дејност Авто-Такси служба (не постара од 60
дена/копија)
3. Решение за регистрација на фискален систем на опрема
издадено од УЈП и Сертификат за верификација на мерило од
Министерство за економија-Биро за Метрологија(копија)
4. Уверение за платени даноци и придонеси издадено од
УЈП;
5. Доказ дека барателот е сопственик на едно или повеќе
регистрирани возила за одделни видови превози или да има
договор за лизинг (фотокопија од сообраќајните дозволи на
возилата регистрирани на име на фирмата)

6. Потврда
за исполнетост на посебните техничкоексплоатациони услови на моторните возила наменети за
вршење на одделни видови на превоз во патниот сообраќај
издадена од станиците за технички преглед на моторните
возила со точно утврдена класа на возилото или сертификат
за исполнување на критериумите за безбедност на
возилата(копија);
7. Копии од обрасците М1/М2, и список на вработени по
обврзник од ФПИО не постар од 60 дена со сертификати за
авто-такси возачи;
8. Копија од Сертификат за професионална компетентност за
управителот на фирмата, односно на овластеното лице
одговорно за превоз кое е во редовен работен однос кај
превозникот;
9. Доказ(потврда) дека не е изречена правосилна судска
пресуда за кривично дело против имотот, стопанството и од
областа за безбедноста со казна затвор од една до десет
години, за време на извршување на казната, за правното лице
и управителот на правното лице(издадено од Основен суд
Свети Николе);
10. Доказ дека не е изречена прекршочна мерка на
безбедност –забрана за вршење на дејност или должност
со казна затвор од една до десет години, за време на
извршување на казната, за правното лице и управителот на
правното лице(издадено од Центарлен Регистар);
11. Склучен договор со општина Св.Николе за користење
на паркинг простор.

Датум:
_______________

Подносител на барањето,
М.П.
__________________

