Образац 1
Пословно име, матични број и адреса седишта подносиоца: ______________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Адреса електронске поште: _________________________________________________________
Контакт телефон: ____________________________________________________________

Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Омладинских
бригада бр. 1, Нови Београд, подноси
ЗАХТЕВ
за субвенционисану набавку новог путничког возила
на основу Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане набавке
путничких возила за потребе обнове возног парка такси превоза као јавног превоза
(„Сл. гласник РС“ бр. 159/20)
У прилогу се доставља:
1. потврда или уверење органа јединице локалне самоуправе да је подносилац
захтева на дан или пре дана 4. јануара 2019. године обављао делатност такси
превозна на основу решења о одобравању такси превоза, као и да има важеће
решење о одобравању такси превоза на дан издавања уверења;
2. потврда или уверење Пореске управе да је такси превозник измирио све доспеле
обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио споразум о репрограму
о исплати пореског дуга, с тим да укупан износ пореског дуга по споразуму о
репрограму о исплати пореског дуга не може да износи више од 500.000 динара
на дан подношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати
пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених обавеза по
репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;
3. потврда или уверење привредног суда чија надлежност се простире на територији
на којој се налази седиште подносиоца захтева (привредно друштво) да такси
превозник нема правоснажну осуду због привредног преступа;
4. потврда или уверење прекршајног суда чија надлежност се простире на
територији на којој се налази седиште подносиоца захтева (привредно друштво,
односно предузетник) да такси превозник нема правоснажну осуду којом је
изречена мера забране обављања делатности;
5. потврда или уверење јединице локалне самоуправе да подносилац захтева
(привредно друштво, односно предузетник) да такси превозник нема
правноснажну одлуку надлежног органа којом је изречена управна мера забране
обављања делатности;
6. извод из Агенције за привредне регистре за такси превозника не старији од 15
дана на дан подношења захтева;
7. предрачун добављача за набавку новог путничког возила;

8. предуговор између добављача и такси превозника који садржи назив
произвођача, годину производње, тип, модел, снагу мотора, укупну цену
путничког возила, износ ПДВ, начин и рок испоруке;
9. изјава добављача да може извршити испоруку путничког возила;
10. изјава, односно сагласност такси превозника за упис забране располагања
путничким возилом у наредне три године, осим у случају када такси превозник
не постаје власник возила;
11. изјава добављача да путничко возило испуњава све прописане услове из чл. 5. и
6. ове уредбе;
12. изјавa такси превозника о додељеној помоћи мале вредности (de minimis) у
текућој години и претходне две фискалне године;
13. изјава о прибављању података о којима се води службена евиденција;
14. доказ о уплаћеној такси.

Датум: _____________________

______________________________
Потпис подносиоца захтева

Образац 2

ИЗЈАВА
Иако је орган обавезан да изврши увид, прибави и обради личне податке о којима се
води службена евиденција сходно члану 103. став 3. Закона о општем управном
поступку, изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка прибавити следеће:1
1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
4) _____________________________________________________________________
5) _____________________________________________________________________
6) _____________________________________________________________________

Датум: _____________________

______________________________
Потпис подносиоца захтева

1

Потребно је навести документацију коју ће подносилац захтева сам прибавити о доставити.

Образац 3

ИЗЈАВА О ДОДЕЉЕНОЈ ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ2
Под кривичном и материјалном одговорношћу потврђујем да су ми у текућој фискалној
години и у претходне две фискалне године додељене следеће државне помоћи мале
вредности (de minimis):

година

давалац de minimis државне помоћи

износ

2019.
2020.
2021.
збир:

Датум: _____________________

______________________________
Потпис подносиоца захтева

Подносилац захтева дужан је да наведе све државне помоћи мале вредности које су му
додељене у текућој и у претходне две фискалне године (даваоце државне помоћи мале
вредности, појединане износе и укупан збир). Уколико за поједину годину није добио државну
помоћ мале вредности, подносилац захтева уписује „0“.
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