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Република Македонија 

 
  ОПШТИНА ВЕЛЕС 

www.veles.gov.mk 
ул. „ Панко Брашнар“, бр.1, 1400 Велес 

    контакт: централа 043 232 406 
                Граѓански сервис центар –локал 226 

e-mail: opve@veles.gov.mk 
 

КАРТА НА УСЛУГА БР. 19 
НАЗИВ НА УСЛУГА ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦА  И ИЗВОДИ ОД 

ЛИЦЕНЦА ЗА ПРИЈАВЕНИТЕ ВОЗИЛА, ЗА 
ВРШЕЊЕ 

ОПШТИНСКИ ЛИНИСКИ ПРЕВОЗ НА 
ПАТНИЦИ 

ЗАКОНСКИ ОСНОВ Закон за локална самоуправа  
Закон за превоз во патниот сообраќај  
Закон за општа управна постапка 

МЕСТО НА РЕАЛИЗАЦИЈА Граѓански сервис центар  

ОДГОВОРЕН СЛУЖБЕНИК/ЦИ  

 КОНТАКТ  043 232 406 /локал 109 

1. Доказ за впишување во Централен регистер на РМ и да има регистрирано 
приоритетна дејност/главна приходна шифра вршење на превоз на патници во 
патниот сообраќај;  

2. Копии од сообраќајните дозволи на возилата регистрирани на име на фирмата, 
заверени на нотар или копија од договорот за лизинг склучен со овластен 
дистрибутер, заверен на нотар за моторните возила што ги користи по овиј основ 
(возилото мора да биде регистрирано на фирмата).  

3. Копија од потврдата за исполнетост на посебните техничко-експлоатациони услови 
за моторните возила со точно утврдена класа, како и подврда за еколошки 
стандарди на возилото, издадени од овластена техничка служба за единечно 
одобрување на возила за категории на возила согласно со Законот за возила или 
овлстена техничка служба за издавање на ЕКМТ сертификати согласно со Законот 
за превоз во патниот сообраќај; 

4. Копии од обрасците М1/М2 за вработените возачи во редовен работен однос кај 
превозникот и список на вработени по обврзник не постар од 60 дена. 

5. За секој возач вработен во редовен работен однос кај превозникот да приложи 
копија од сертификат за авто-такси возач;   
 

6. Доказ дека во возилото со кое се врши авто-такси превоз на патници е вграден 
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фискален апарат (Копија од Сертификат за верификација на мерилото и Решение 
за регистрација на фискална опрема); 

 
7. Копија од сертификатот за професионална компетентност за управителот на 

фирмата, односно овластеното лице одговорно за превоз кое е во редовен работен 
однос кај превозникот за правно лице регистрирано како  ДООЕЛ и ДОО,  

 
8. Доказ дека превозникот поседува добар углед т.е.Потврда дека правното лице и 

одговорното лице во правното лице, односно физичкото лице нема: 
 правосилна судска пресуда за кривично дело против имотот, стопанствотои 

од областа на безбедноста на јавниот сообраќај со казна затвор од една до 
десет години, за време на извршување на казната;и 

  изречена прекршочна мерка на безбедност-забрана за вршење на професија, 
дејност или должност со казна од една до десет години, за време на 
извршување на казната; 

НАПОМЕНА: Ново регистрирано правно лице е правно лице кое е запишано во 
Централен регистер на РМ не повеќе од шест месеци и не е должно да ја докажува 
обврската за добар углед. 

 

АДМИНИСТРАТИВНИ ТАКСИ 50 денари за барањето 
       сметка: 100-0000000630-95 

уплатна сметка: 840-111-03182 
приходна шифра: 722-315-00 

РОК НА РЕАЛИЗАЦИЈА 30 дена од комплетирањето на барањето 

РОК НА ЖАЛБА 8  дена од приемот на документот 

ЗАБЕЛЕШКА  По комплетирањето на бараната 
документација и исполнувањето на условите 
за добивање на лиценца и извод од лиценци 
за возилата превозникот треба да уплати: 
- 600 денари административна такса за 
вршење дејност 
        сметка: 100-0000000630-95 
        уплатна сметка: 840-111-03182 
        приходна шифра: 722-315-00 
- 6000 денари за лиценца, 
        сметка: 100-0000000630-95 
        уплатна сметка: 840-111-06506 
        приходна шифра: 718-117-00 
-  750 денари за користење на автобуските 
стојалишта за 1 активно возило за 1 година 
однапред  
        сметка: 100-0000000630-95 
        уплатна сметка: 840-111-03247 
        приходна шифра: 717-129-00 
 


