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Вид - Име на услугата Издавање на лиценца и извод од лиценца за вршење на авто такси превоз 
на патници 

Потребни документи 1. Барање до Општина Пробиштип, Одделение за ????????? -готов образец 
во ОЦУ – кој граѓанинот го пополнува 

1. Тековна состојба не постара од 6 месеци. 
2. Доказ дека е сопственик на едно или повеќе регистрирани 

возила за одделни видови превози или да има договор за 
лизинг (фотокопија од сообраќајните дозволи на возилата 
регистрирани на име на фирмата, заверени на нотар 

3. Копија од потврдата за исполнетост на посебните 
техничко-експлоатациони услови за моторните возила 
наменети за вршење на оделни видови на превоз во 
патниот сообраќај издадена од станиците за технички 
преглед на моторните возила со точно утврдена класа на 
возилото или сертификат за исполнување на 
критериумите за безбедност на возилата. 

4. Копии од обрасците М1/М2 и список на вработени по 
обврзник од ФПИО не постар од 60 дена, за секое возило 

5. Копија од сертификатот за професионална компетентност 
за управителот на фирмата, односно на овластеното лице 
одговорно за превоз кое е во редовен работен однос кај 
превозникот. 

6. Потврда дека не е изречена правосилна судска пресуда за 
кривично дело против имотот, стопанството и од областа 
за безбедноста со казна затвор од една до десет години, за 
време на извршување на казната, за правното лице и 
управителот на правното лице. 

7. Потврда дека не е изречена прекршочна мерка на 
безбедност – забрана за вршење на професија, дејност или 
должност со казна затвор од една до десет години, за 
време на извршување на казната, за правното лице и 
управителот на правното лице. 

8. Копија од сертификат за такси возач; 
9. Копија од сертификат за вграден баждарен фискален 

апарат-таксиметар; 
10. Потврда од Оделението за финансии за платена 

комунална такса; 
11. Потврда дека има обезбедено паркинг простор за возилата 

кога се во мирување 
12. Уплатница од 3.000 денари (административни такси) за 

издавање на лиценца на  трезорската сметка 
бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка на Р.М, 
уплатна сметка бр.840-157-03182 и приходна шифра 
бр.722315-00. 

13. Уплатница од 2.000 денари за секое возило на трезорската 
сметка бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка 
на Р.М, уплатна сметка бр.840-157-03182 и приходна шифра 



бр.722315-00. 

 
Административна такса Административна такса за лиценца 

1. Уплатница од 3.000 денари (административни такси) за 
издавање на лиценца на  трезорската сметка 
бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка на Р.М, 
уплатна сметка бр.840-157-03182 и приходна шифра 
бр.722315-00. 

2. Уплатница од 2.000 денари за секое возило на трезорската 
сметка бр.1000000000630-95 при депонент Народна банка 
на Р.М, уплатна сметка бр.840-157-03182 и приходна шифра 
бр.722315-00. 

 
Прием на барањето Општински центар за услуги (ОЦУ) 

Место на реализација Одделение за правни и општи работи 

Рок на реализација Во рок од 30 дена од денот на приемот на барањето 

Начин на доставување на 
услугата / документот 

На начин кој барателот го има наведено во барањето и тоа: 
• лично подигање од ОЦУ од страна на подносителот – барателот на 
услугата  
• по ПТТ пошта 

Рок на жалба 8 дена од денот на приемот на решението 

Законски основ Закон за превоз во патниот сообраќај, член 8 ( Службен весник на Р. 
Македонија бр. 68/04 и бр. 127/06) 

Забелешка Образецот/ барањето може да се симне и од web страната на Општината 
www.probistip.gov.mk 

 


