ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Одсек саобраћајне инспекције

ПРЕДМЕТ:

Захтев за доношење решења о прегледу такси возила

Молим вас да извршите преглед возила рег. ознаке ____________________, марке
____________________, типа ____________________, којим ће се обављати такси превоз на
територији града Шапца.
Напомена:
Потписом на овом захтеву, подносилац изјављује да је сагласан да напред
наведени орган користи његове личне податке, као и да у његово име прибави потребне
податке од других органа, искључиво у сврху реализације захтева.
У Шапцу, дана ____________ године
Подносилац захтева:
_________________________
из _________________________
ул. _________________________
ЈМБГ _________________________
ПИБ _________________________
матични број _________________________
тел. _________________________
Уз захтев приложити:
1. фотокопију личне карте,
2. фотокопију саобраћајне дозволе или потврде о регистрацији возила којом се доказује
да је подносилац захтева власник или прималац лизинга путничког возила којим ће
обављати такси превоз, које је регистровано са издатим регистарским таблицама чија
регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције и које мора да
испуњава услове прописане нормом “EURO 3”,
3. фотокопију потврде о баждарењу таксиметра издату од овлашћеног сервисера,
4. оверен важећи Ценовник,
5. потврда о извршеном шестомесечном техничком прегледу возила,
6. доказ о уплати локалне административне таксе
СВРХА ДОЗНАКЕ: Локална административна такса
ПРИМАЛАЦ: Градска административна такса
ИЗНОС: 600,00 динара
жиро рачун бр. 840-742241843-03
ПОЗИВ НА БРОЈ: у кућицу уписати 97, а затим 92-099
7. доказ о измиреним обавезама по основу локалне комуналне таксе
СВРХА ДОЗНАКЕ: Локална комунална такса
ПРИМАЛАЦ: Остали приходи у корист нивоа градова
ИЗНОС: 4745,00 динара
Жиро рачун: 840-745141843-30
Позив на број: у кућицу уписати 97, а затим 92099
8. Решење којим је одељење за послове саобраћаја одобрило да се подносилац
захтева региструје за обављање делатности такси превоза у Регистру привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре
Уредно попуњен захтев, са прилозима, предати на Јединствени шалтер услужног
центра Градске управе града Шапца у Шапцу, у ул.Господар Јевремова бр.6.

