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Назив на правното лице                                                                            Даночен број на правното лице                         

 

Седиште (улица и број )                                                                                      контакт телефон 

 

Име и презиме и ЕМБГ  на лицето овластено за застапување (управител) 

  

Матичен број на фирмата                                                                                Жиро сметка на фирмата 
КАРАКТЕР НА БАРАЊЕТО 

Утврдување  на услови за добивање на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто-такси превоз на 
патници во Општината Крива Паланка и упис во Регистарот за евиденција на издадени лиценци 

 
ДОКАЗИ ВО ПРИЛОГ 

✓ Уплатница -150 денари за направени трошоци за лиценца и извод од лиценца, за секое возило 
поединечно,  на сметка на буџетот  на Општина Кр.Паланка , ж.см .738014050963016  пр.шифра 
72593900 

✓ Уплатница за платена административна такса во износ од 3 000 денари и 600 денари за извод од 
лиценца за секое возило поединечно на упл.сметка  738014050963016  пр.шифра 725939       

✓ -Уплатница - 2400 денари за платен надоместок за користење на авто-такси стојалиште за 
тековната година уплатна сметка  84013803322 пр.шифра 71713600, за секое возило 
поединечно                 

✓ Копија од решението за упис  во централен регистар со приоритетна дејност/главна приходна 
шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај вршење превоз на патници - 
тековна состојба од Ц.Р. (се прибавува по службена должност) 

✓ Копија од сертификатот за професионална компетентност за управителот на фирмата, односно 
овластено лице во редовен работен однос, освен за трговец поединец кој врши авто такси 
превоз со едно возило                                                                                                                                                                                                              

✓ Копии од М1/ М2 образец за вработените возачи (се прибавува по службена должност). 
✓ Информација за кривична судска одлука (се прибавува по службена должност). 
✓ Потврда за прекршочна санкција (се прибавува по службена должност). 
✓ Доказ дека превозникот е сопственик или договор за лизинг на едно или повеќе возила за вршење 

на авто такси превоз на патници ( копија од сообраќајна дозвола од такси возилото во 
сопственост на превозникот на ДОЕЛ и на ТП на име на фирма или на лизинг) 

✓ Доказ дека во возилото со кое се врши авто такси превоз е  вграден фискален апарат(се 
прибавува по службена должност). 

✓ Доказ дека во возилото има исправен, пломбиран и баждарен таксиметар 
✓ Список на таски возила и возачи (Образец 1 и 2) 
✓ Доказ дека на возилото и на бочните страни со кое се врши превозот на патници мора да биде 

истакнат називот „TAXI“  
✓ Копија од сертификат за авто такси возач                                                                                                                                                        
✓ Копија од потврда за исполнетост на посебните техничко експлоатациони услови за моторните 

возила 
за превоз на патници издадена од станица за технички преглед на моторни возила, за секое 
возило поединечно. 

 

За вистинитоста на податоците превозникот носи одговорност според Закон 
- Барањето се поднесува комплетирано со сите докази во прилог, некомплетните барања не се 
разгледуваат  
- За евентуалните измени на податоцаите за превозникот на ова барање, превозникот е должен да го 
извести надалежниот градски орган во рок од 8 (осум) дена од настанатите измени со поднесок во 
писмена форма во архивата на Општина Крива Паланка  

Датум __.__.20__ г.                 Потпис, име и презиме на управителот  
  Крива Паланка      М.П                  ___________________________________              
               

До  
Општина Крива Паланка 

Одделение за урбанизам, сообраќај 
и заштита на животната средина                                                                         

за издавање на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто-такси превоз на патници во Општината Крива 
Паланка 

 

Уплатница за платена административна 
такса во износ од 50 денари на упл.сметка  

84013803182 пр.шифра 722315, за 
поднесок   

http://www.krivapalanka.gov.mk/

