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СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНИ РАБОТИ

тел. 321-534, факс 323-477
www.strumica.gov.mk urbanizam@strumica.gov.mk
BARAWE
za izdavawe na izvod na licenca za vr{ewe na avto-taksi
prevoz na patnici na op{tina Strumica
Назив и седиште на превозникот
Мaтичен број и даночен број
Вид на превозот
Podatoci za vozilata za koi se bara izvod od licencata so koi ќе го врши превозот

KARAKTER NA BARAWETO
Utvrduvawe na ispolnuvawe na uslovi za dobivawe na извод на licenca za vr{ewe na avto-taksi prevoz vo
оp{tina Strumica i upis vo Registarot za evidencija na izdadeni изводи licenci
DOKAZI VO PRILOG
1) да е впишан во Централниот регистар на Република Македонија и да има регистрирано приоритетна дејност/главна приходна
шифра вршење на превоз на патници и стока во патниот сообраќај;
2) да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила за превоз или да има договор за лизинг, што ги исполнуваат
посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за вршење на одделни видови на превоз во внатрешниот и/или
меѓународниот патен сообраќај, при што за меѓуопштински и меѓународен линиски превоз на патници да е сопственик или да
има договор за лизинг за најмалку две возила со капацитет од најмалку 22+1 седиште по возило, за општински линиски превоз на
патници да е сопственик на две или повеќе регистрирани возила или да има договор за лизинг за возила со најмалку 16+1
седиште, за линиски превоз на патници во градот Скопје да е сопственик на едно или повеќе регистрирани возила или да има
договор за лизинг за возила со најмалку 16+1 седиште а за слободен превоз и посебен линиски превоз на патници да е сопственик
или да има договор за лизинг за најмалку едно возило со капацитет со најмалку 8+1 седиште по возило, авто – такси превоз со
најмногу 6 + 1 седиште по возило, што ги исполнуваат посебните техничко-експлоатациони услови пропишани за возила за
вршење на одделни видови на превоз;
3) да има вработено во редовен работен однос возачи во зависност од бројот на моторните возила, минимум еден возач по возило
(автобуси, товарни возила) што ги исполнуваат условите пропишани со прописите за безбедност на сообраќајот на патиштата;
4) да има вработено авто-такси возачи кои поседуваат меѓународен сертификат за познавање на англиски јазик на ниво А1 или А2
според Заедничката европска рефентна рамка за јазици (CEFR) на Советот на Европа;
5) во возилото со кое се врши авто-такси превоз на патници да има вградено фискален апарат;
6) управителот или овластеното лице одговорно за превоз да има сертификат за професионална компетентност;
7) да има вработено возачи кои имаат сертификат за учество во меѓународниот превоз на патници и стоки. 3
>Uplata za platen nadomestok za tro{oci za izrabotka na izvod od licencata
- naziv na prima~ot: trezorska smetka - Buxet na op{tina Strumica
- banka na prima~ot: Narodna banka na RM
- smetka: 100000000063095
- prihodna {ifra i programa: 722316
- cel na doznakata : prevozni taksi
- uplatna smetka: 840 –166 - 03390
- iznos na uplata : 150,00 denari za izvod na licencata (na primerok)
>Uplata za platen nadomestok za tro{oci za izrabotka na izvod od licencata
- naziv na prima~ot: trezorska smetka - Buxet na op{tina Strumica
- banka na prima~ot: Narodna banka na RM
- smetka: 100000000063095
- prihodna {ifra i programa: 722315 00
- cel na doznakata : administrativni taksi
- uplatna smetka: 840 –166 - 03182
- iznos na uplata : 300,00 denari za izvod na licencata (na primerok)
Napomena; - Za vistinitosta na podatocite prevoznikot nosi odgovornost spored Zakon
- Baraweto se podnesuva kompletirano so site dokazi vo prilog,nekompletnite barawa ne se
razgleduvaat.

M.P.
Потпис,име и презиме на управителот

