Прилог 1.
ЗАХТЕВ СЕ ПОПУЊАВА ЧИТКО, ШТАМПАНИМ
СЛОВИМА ИЛИ ЕЛЕКТРОНСКИ

______________________________________________________
(министарство надлежно за послове саобраћаја)

_______________________________

(седиште органа)

ЗАХТЕВ
за издавање или продужење рока важења лиценце за превоз терета
у друмском саобраћају

_______________________________________________________________________
(пословно име подносиоца захтева)
_______________________________________________________________________
(адреса, телефон, интернет адреса подносиоца захтева)
___________________________________
(матични број подносиоца захтева)

 за издавање лиценце за превоз за јавни превоз терета у:
 домаћем друмском саобраћају
 домаћем и међународном друмском саобраћају
 за продужење рока важења лиценце за превоз за јавни превоз терета
 за промену података у вези са издатом лиценцом за превоз и изводима лиценце за превоз
- Списак докумената који се прилажу уз захтев:

 извод о регистрацији привредног субјекта
 доказ о уплати републичке административне таксе
- документи који се односе на доказивање пословног угледа

 потврда привредног суда да лицу одговорном за превоз није правноснажно изречена заштитна мера
забране обављања одређених послова у привредном и финансијском пословању,
 потврда надлежног органа да лице одговорно за превоз није правноснажно осуђивано за кривично дело

против имовине, привреде, безбедности јавног саобраћаја, права по основу рада, правног саобраћаја, опште
сигурности људи и имовине и животне средине.

 потврда надлежног органа да лице одговорно за превоз није правноснажно осуђивано за друга кривична
дела, на казну затвора,
 потврда надлежног органа да лице одговорно за превоз није, у последње две године, било три или више

пута правноснажном пресудом привредног суда кажњено за тежи привредни преступ у области јавног превоза у
друмском саобраћају и безбедности саобраћаја на путевима за који је прописана новчана казна у износу преко
100.000 динара,

 потврда надлежног суда да привредном друштву или другом правном лицу није правноснажно изречена
заштитна мера забране вршења јавног превоза у друмском саобраћају,

 потврда надлежног суда да привредно друштво или друго правно лице није, у последње две године, било
три или више пута правноснажном пресудом привредног суда кажњено за тежи привредни преступ у области јавног
превоза у друмском саобраћају и безбедности саобраћаја на путевима за који је прописана новчана казна преко
750.000 динара,
 потврда надлежног суда да предузетнику није правноснажно изречена заштитна мера забране обављања јавног

превоза у друмском саобраћају,

 потврда надлежног суда да предузетник није, у последње две године, био три или више пута правноснажном
пресудом прекршајног суда кажњен за тежи прекршај у области јавног превоза у друмском саобраћају и безбедности
саобраћаја на путевима за који је прописана новчана казна преко 300.000 динара.
- документи који се односе на доказивање финансијске способности

 решење или извод о регистрацији привредног субјекта из ког се виде подаци о капиталу за новоосновани
привредни субјекат
 биланс стања за годину која претходи датуму подношења захтева
 извештај независног ревизора за годину која претходи датуму подношења захтева
 гаранција банке
 осигурање од професионалне одговорности
 доказ о праву својине без терета на непокретностима, са решењем о утврђеном порезу на имовину
- документи који се односе на доказивање професионалне оспособљености

 сертификат о професионалној оспособљености
 доказ о радном односу за лице које обавља послове лица одговорног за превоз
 доказ о радном ангажовању за лице које обавља послове лица одговорног за превоз
- документи који се односе на доказивање услова у погледу возног парка

 списак регистарских ознака теретних возила за која се подноси захтев
 саобраћајне дозволе за теретна возила наведена у списку регистарских ознака теретних возила
- документи који се односе на доказивање услова у погледу одговарајућег броја радно ангажованих возача

 списак возача
 лиценце за обављање послова професионалног возача за возаче наведене у списку возача
 потврда надлежног органа да возач није лице коме трају правне последице пресуде за кривична дела и прекршаје
из области безбедности саобраћаја на путевима
 доказ о радном ангажовању за возаче наведене у списку возача
- остали докази:









_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

___________________________

____________________________________________

(место и датум)

(име, презиме и потпис овлашћеног лица
подносиоца захтева)

