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ПРЕДМЕТ: Захтев за утврђивање испуњености услова
                  за отпочињање и обављања ауто такси превоза 

      Молим да у складу са чланом 7. Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. гласник РС», 
број 46/95, 66/01 и 61/05) и са чланом 3. Одлуке о Ауто такси превозу на територији општине Књажевац 
(«Сл. лист Општина», број 15/2009), на основу приложене документације и увидом извршите контролу 
испуњености услова за отпочињање и обављања Ауто такси превоза у: 

      Назив Ауто такси превоза ______________________________________ из ________________________________ , 

улица_____________ ___________________________ , број ________ ; 

    Путничким моторним возилом  марке _____________________ , тип _____________ , рег. ознаке ________________ 

власника_______________________________________ из ______________________ , улица ___________________________ , број 

_______ ,   ЈМБГ  =____________________________=  л.к. бр. ____________ издата од ПС  _______________, односно оснивача 

______________________________ из ___________________, улица ________________ број __________, л.к.бр. ______________ 

издата од ПС  _______________, JМБГ = _______________________ = . 

У прилогу захтева прилажем: 
1. Доказ о власништву возила (фотокопија важеће саобраћајне дозволе,фотокопију полисе 
осигурања    путника и пртљага од последице несрећног случаја у јавном превозу, уговор о 
закупу или лизингу путничког моторног возила,
2. Доказ о поседовању паркинг простора (поседовни лист или копија плана) или уговор о  
 коришћењу паркинг простора
3. Доказ о редовном одржавању возила: 
- најмање један канал или дизалицу, најмање један механичар и један ауто електричар у радном 
  односу (фотокопија уговора о радном односу и потребној школској спреми) или

           - уговор о редовном одржавању возила и овере техничке исправности возила са овлашћеним 
             субјектом који испуњава услове оверен код Пореске управе. 

4. Доказ да има возачку дозволу „Б“категорије најмање пет година или доказ да има трећи 
 степен стручне спреме-саобраћајне струке

Посебни услови: 
- Фабрички произведено путничко моторно возило са најмање 5 седишта и најмање четворо 
    врата. 
- Да има уграђен исправан, пломбиран и баждарен таксиметар од стране овлашћене установе, 
    постављен на видном месту у возилу,тако да износ на таксиметру буде видљив путнику .
- Да има истакнут назив aуто такси превозника и оверен ценовник ауто такси услуге и да је 
   видљив путнику у возилу. 
- Да има на крову возила истакнут осветљен и синхронизован назив – таблу  ТАХИ са 
    евиденционим  бројем 
- Да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе постављен на 
    приступачном месту у возилу.
 -Да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење 
 -Да је возило чисто, уредно обојено и без унутрашњих и спољашњих физичких оштећења  
   каросарије (естетски изглед)
 -Да има на видном месту у возилу истакнуту такси дозволу за такси возило и такси дозволу 
  за такси возачa
 - Доказ о уплати административне таксе. 

                                                                                                                        ПОТПИС ОСНИВАЧА
                                                                                                                        Ауто такси превоза,

                                                                                                                  _____________________ 

                                                                                                                 из ___________________

                                                                                                                    тел.__________________

                                                                                                                моб.тел.________________ 
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