ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ШАПЦА
Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Одсек саобраћајне инспекције
телефон: 015/345-700
ПРЕДМЕТ: ЗАХТЕВ ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА КОЈИМ СЕ ОДОБРАВА
ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ТАКСИ ВОЗАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
1. Подаци о лицу које подноси захтев:

Име и презиме
предузетника/назив привредног
субјекта
Седиште привредног субјекта
Јединствени матични број (ЈМБГ)
предузетника

ПИБ
Матични број
Контакт телефон:
2. Потребни подаци:

Подаци о такси возачу
Име и презиме
Адреса становања
Јединствени матични број
(ЈМБГ) такси возача
3. Потребна документа за издавање решења:

Назив документа

Доставља
странка

Потписана изјава такси возача у вези начина увида (лично или
преко органа), прибављања и обраде личних података о чињеницама
о којима се води службена евиденција који су неопходни у поступку
одлучивања

Да

Фотокопија решења којим се такси превознику одобрава обављање
такси превоза на територији града Шапца

Да

Фотокопија личне карте такси возача

Да

Фотокопија возачке дозволе такси возача

Да

Фотокопија дипломе о стеченом звању возача путничког аутомобила
трећег степена стручне спреме или звање возача аутобуса и
теретног моторног возила четвртог степена стручне спреме или
звање техничара друмског саобраћаја или звање возача
специјалисте петог степена стручне спреме и оригинал дипломе на
увид

Да

Потврда о радном искуству на пословима возача моторног возила од
најмање пет година

Да

Прибавља орган
по службеној
дужности

Уверење да такси возачу није изречена заштитна мера забране
управљања моторним возилом

Да

Уверење да такси возач није осуђен на казну затвора дужу од две
године за кривично дело против живота и тела, полне слободе,
имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног
реда и мира

Да

Уверење да такси возачу правноснажном судском одлуком није
забрањено обављање такси превоза, односно да такси возачу
правноснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера
забране обављања такси превоза

Да

Фотокопија закљученог уговора о раду са такси возачем

Да

Фотокопија важећег лекарског уверења за професионалне возаче о
здравственој способности за такси возача

Да

Фотокопија овереног и потписаног образца од стране овлашћеног
лица ПИО о поднетој пријави за такси возача на обавезно социјално
осигурање (образац М)

Да

Две фотофрафије такси возача формата 25мм x 35ммм

Да

Доказ о уплаћеној лок. админ. такси

Да

4. Износ таксе за издавање решења:
Назив
таксе

Број жиро рачуна

Модел и
Прималац
позив на број

локална
админ. 840-742241843-03 97 92-099
такса

Буџет града
Шапца

Износ таксе (дин)

600,00 дин

Напомена: Документе неопходне за поступање органа, за подносиоца без накнаде, прибавља по
службеној дужности Градска управа града Шапца, уколико се странка није изјаснила да ће их сама
прибавити у складу са чл. 103. Закона о општем управном поступку.
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.
Потпис подносиоца
______________________________

Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку („Службени
гласник РС“, бр. 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган
може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке
прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа,
захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
Поступак покрећем код Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове Градске
управе града Шапца, ради издавања:1
1. решења којим се одобрава обављање такси превоза на територији града Шапца и
2. решења којим се одобрава обављање послова такси возача на територији града Шапца
и тим поводом дајем следећу
ИЗЈАВУ
I Сагласaн/а сам да орган за потребе поступка може да изврши увид, прибави и обради личне
податке о чињеницама о којима се води службена евиднција, који су неопходни у поступку
одлучивања. 2
II Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обави личне податке, изјављујем да ћу
сам/а за потребе поступка прибавити: 3
а) све личне податке о чињеницама о којима се води службена евидениција, а који су
неопходни за одлучивање.

1.
2.

3.
4.

б) следеће податке:4
уверење да ми није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије,
уверење да нисам правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда
и мира,,
уверење да ми правноснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза,
односно да правноснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране
обављања такси превоза,
уверење ПИО о пријави на обавезно социјално осигурање

Упознат/а сам да уколико наведене личне податке неопходне за одлучивање органа
поднесем у року од петнаест дана, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним.
..........................................
(место)
..........................................
(датум)

1

не

................................................
(потпис даваоца изјаве)

Потребно је заокружити број испред опције за коју се странка одлучила

2

Сагласно одредби члана 13. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“; бр. 97/08, 104/09 – др. закон,
68/12 – одлука УС и 107/12), орган власти обрађује податке без пристанка лица, ако је обрада неопходна ради обављања
послова из своје надлежности одређених законом у циљу остваривања интереса националне или јавне безбедности, одбране
земље, спречавања, откривања, истраге и гоњења за кривична дела економских, односно финансијских интереса државе,
заштите здравља и морала, заштите права и слобода и другог јавног интереса, а у другим случајевима на основу писменог
пристанка лица.
3
4

Потребно је заокружити слово испред опције за коју се странка одлучила

Попуњава се када странка у поступку који се покреће по захтеву странке изричито изјави да ће само део личних података о
чињеницама о којима се води службена евиденција, а које су неопходне за одлучивање, прибавити сама.

