ДО
МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА
Сектор за внатрешен пазар
БАРАЊЕ
за донесување на Решение за овластување на правното лице за
вршење на работи на техничка служба
Бараме да ни издадете Решение за овластување за вршење на работи
на техничка служба за единечно одобрување на возила,
Назив и седиште на правното
лице
Адреса на правното лице
Единствен матичен број на ЕМБПЛ
правното лице и даночен број
Лице за контакт
Телефон за контакт
Во прилог Ви ја доставуваме следната документација:
1. Доказ за упис во Централниот регистер со регистрирана дејност за вршење
на услуги за оцена на сообразност;
2. Број на вработен стручен кадар и докази за стручна подготовка, копии од
обрасците М1/М2 за вработениот стручен кадар во редовен работен однос
кај правното лице согласно член 15 став (5) од Правилникот за единечно
одобрување;
3. Доказ за работен простор или договор заверен на нотар со важност од
најмалку четири години, согласно член 16 од Правилникот;
4. Доказ за техничка опременост или договор;
5. Доказ дека e склучен договор за осигурување од професионална
одговорност;
6. Доказ за позитивен бонитет, а за правното лице кое е новоосновано изјава
од одговорното лице на правното лице дека во рок од шест месеци сметано
од денот на издавањето на решението за овластување на правното лице за
вршење на оцена на сообразност, ќе достави доказ за позитивен бонитет;
7. Копија од сертификатот за акредитација издаден од Институтот за
акредитација на Република Македонија, заверена на нотар;
8. Предлог од Органот за одобрување
9. Уплатница за уплатена административна такса во износ од 2.000,00 денари
по тарифен број 101, согласно член 37 од Законот за административни
такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, ... и 6/10), на
образец - ПП50
- Цел на дознаката: Административна такса за издавање на Решение
- Назив на примачот: Министерство за економија
- Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија
- Трезорска сметка: 1 00000000063095
- Уплатна сметка: 840_____ 03161
- Приходна шифра: 722313

Скопје,

2017 година

Подносител на барањето

