
БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШЕН И/ИЛИ 

МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ –Посебен линиски превоз 
 
Податоци за Барателот: 
Име и презиме на физичкото 
лице 

 

Адреса на физичкото лице  

Назив на правното лице  
Седиште на правното лице  

Лице за контакт  Тел. 

 
Кон барањето се доставуваат следните документи: 

1. Доказ за извршена уплата на административна такса. 
2. Тековна состојба не постара од 6 месеци. 
3. 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 

4. 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. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Договор склучен со правно лице со список на патниците што ќе се 
превезуваат - за издавање на дозвола 

10. Временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот-за 
издавање на дозвола 

11. Потврда од Оделението за финансии за платена комунална такса; 
12. Потврда дека има обезбедено паркинг простор за возилата кога се во 

мирување 
13. Уплатница од 6000 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. 

14. Уплатница од 3.000 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. 

 
 

Потпис на подносителот на барањето 
 



БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦА ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШЕН И/ИЛИ 

МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ –Посебен линиски превоз 
 
Податоци за Барателот: 
Име и презиме на физичкото 
лице 

 

Адреса на физичкото лице  

Назив на правното лице  
Седиште на правното лице  

Лице за контакт  Тел. 

 
Кон барањето се доставуваат следните документи: 

1. Доказ за извршена уплата на административна такса, 
2. Тековна состојба не постара од 6 месеци, 
3. 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, 

4. 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, 

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

6. Договор склучен со правно лице со список на патниците што ќе се 
превезуваат - за издавање на дозвола 

7. Временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот-за 
издавање на дозвола 

8. Потврда од Оделението за финансии за платена комунална такса; 
9. Потврда дека има обезбедено паркинг простор за возилата кога се во 

мирување 
10. Уплатница од 3.000 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. 

11. Уплатница од 6.000 денари административна такса 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. 

Потпис на подносителот на барањето 
 
 



БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛА ЗА  
Посебен линиски превоз 

 
Податоци за Барателот: 
Име и презиме на физичкото 
лице 

 

Адреса на физичкото лице  

Назив на правното лице  
Седиште на правното лице  

Лице за контакт  Тел. 

 
Кон барањето се доставуваат следните документи: 

1. Доказ за извршена уплата на административна такса, 
2. Договор склучен со правно лице со список на патниците што ќе се 

превезуваат - за издавање на дозвола 
3. Временски термини за поаѓање и враќање во кои ќе се врши превозот-за 

издавање на дозвола 
4. Уплатница од 600 денари административна такса 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. 

 
 

Потпис на подносителот на барањето 
 

 
 

 



БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦА ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШЕН И/ИЛИ 

МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ –авто такси превоз 
 
Податоци за Барателот: 
Име и презиме на физичкото 
лице 

 

Адреса на физичкото лице  

Назив на правното лице  
Седиште на правното лице  

Лице за контакт  Тел. 

 
Кон барањето се доставуваат следните документи: 

1. Доказ за извршена уплата на административна такса. 
2. Тековна состојба не постара од 6 месеци. 
3. 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 

4. 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. 

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

6. 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Копија од сертификат за такси возач; 
10. Копија од сертификат за вграден баждарен фискален апарат-таксиметар; 
11. Потврда од Оделението за финансии за платена комунална такса; 
12. Потврда дека има обезбедено паркинг простор за возилата кога се во 

мирување 
13. 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. 

14. 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. 

 
 

Потпис на подносителот на барањето 
 
 
 
 



 
 
 
 

БАРАЊЕ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ИЗВОД ОД ЛИЦЕНЦА ЗА  
ВРШЕЊЕ НА ЈАВЕН ПРЕВОЗ НА ПАТНИЦИ И СТОКА ВО ВНАТРЕШЕН И/ИЛИ 

МЕЃУНАРОДНИОТ ПАТЕН СООБРАЌАЈ –авто такси превоз 
 
Податоци за Барателот: 
Име и презиме на физичкото 
лице 

 

Адреса на физичкото лице  

Назив на правното лице  
Седиште на правното лице  

Лице за контакт  Тел. 

 
Кон барањето се доставуваат следните документи: 

1. Доказ за извршена уплата на административна такса. 
2. Тековна состојба не постара од 6 месеци. 
3. 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 

4. 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. 

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

6. Копија од сертификат за такси возач за секое возило; 
7. Копија од сертификат за вграден баждарен фискален апарат-таксиметар; 
8. Потврда дека има обезбедено паркинг простор за возилата кога се во 

мирување 
9. Уплатница од 600 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. 

 
Потпис на подносителот на барањето 

 

 


