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На основу члана 87б став 4, 88. став 8, 89а. став 4. и 94. став 1. и 6. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају (»Службени гласник РС« број 68/15, 41/18, 

44/18 - др. закон и 83/18), члана 4. став 1. Закона о прекршајима („Службени 

гласник РС“ број 65/13, 13/16 и 98/16 - одлука УС) и члана 63. став 1. тачка 7) 

Статута града Чачка (»Службени лист града Чачка« 3/08, 8/13, 22/13, 15/15, 26/16 и 

11/18),  

Скупштина града Чачка, на седници одржаној  

________________2019.године,  доноси 

 

ОДЛУКУ 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ 

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ  
 

                                                        Члан 1.  

 

Услови и начин обављања такси превоза прописани су законом којим је 

регулисано обављање превоза путника у друмском саобраћају (у даљем тексту: 

закон). 

Овом одлуком уређују се ближи услови и начин обављања такси превоза на 

територији града Чачка, програм, начин и трошкови полагања испита о познавању 

града Чачка, обрасци такси дозвола за такси возача и такси возило и изглед и 

димензије кровне ознаке за такси возило коју издаје надлежна градска управа, као и 

услове и начин давања сагласности за коришћење кровне ознаке коју издаје правно 

лице.  

 

                                                        Члан 2.  

 

Такси превоз је јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се 

накнада обрачунава таксиметром.  

 

                                                        Члан 3.  

 

Скупштина града Чачка, у складу са саобраћајно-техничким условима, 

доноси програм којим се дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се 

одређује и оптималан број такси возила, на предлог Градске управе за урбанизам 

града Чачка.  

Саобраћајно технички услови из става 1. овог члана дефинишу се за 

петогодишњи плански период, на основу карактеристика превозних захтева - вожњи 

и стања техничког регулисања саобраћаја на територији града Чачка.  

Градско веће града Чачка, на основу програма из става 1. овог члана, доноси 

решење којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза. 

 

                                                       Члан 4.  

 

Поједини појмови, у смислу ове одлуке, имају следеће значење:  
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1. Такси превозник је предузетник или правно лице (привредно друштво и 

друго правно лице) које обавља делатност такси превоза у складу са законом и овом 

одлуком;  

2. Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси 

превоз као предузетник или запослени код правног лица или предузетника и које 

испуњава услове прописане законом и овом одлуком;  

3. Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза који 

испуњава услове одређене законом и овом одлуком;  

4. Одобрење за обављање такси превоза је решење којим се такси превознику 

одобрава обављање такси превоза које издаје Градска управа за локални економски 

развој града Чачка, у складу са законом и овом одлуком.  

5. Такси дозвола за возача је идентификациона исправа коју издаје Градска 

управа за локални економски развој града Чачка, коју такси возач носи са собом 

приликом обављања делатности и дужан је да покаже на захтев овлашћеног лица, а 

која садржи податке прописане овом одлуком. 

6. Такси дозвола за возило је исправа коју издаје Градска управа за локални 

економски развој града Чачка  којом се доказује да се возило користи за обављање 

такси превоза и која садржи податке прописане овом одлуком. 

 

II. УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА  

 

                                                       Члан 5.  

 

Такси превоз обавља такси превозник на основу решења о одобрeњу такси 

превоза (у даљем тексту: одобрење).  

Одобрење издаје Градска управа за локални економски развој града Чачка (у 

даљем тексту: надлежна управа) у оквиру дозвољеног броја такси возила који је 

утврђен решењем из члана 3. став 3. ове одлуке.  

Одобрење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру 

привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превоз“ и који 

испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа. 

 

                                                                  Члан 6. 

 

Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на 

територији града Чачка. У седишту морају се налазити пословне просторије у 

којима се чувају основни пословни документи, посебно рачуноводствени 

документи, документи о људским ресурсима и други документи битни за обављање 

делатности такси превоза.  

Услов у погледу седишта испуњава предузетник ако на територији града 

Чачка која издаје одобрење има седиште и пребивалиште.  

 

                                                                 Члан 7.  

 

Такси возач мора да испуњава следеће услове:  

1) да има возачку дозволу Б категорије;  

2) да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне спреме 

или звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена стручне 
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спреме или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте 

петог степена стручне спреме;  

3) да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 

пет година;  

4) да има уверење о здравственој способности за управљање моторним 

возилом које је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима 

утврђено за возаче којима је управљање возилом основно занимање.  

Возач не може бити лице које је осуђено на казну затвора дужу од две године 

за кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног 

саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде, 

као ни лице коме је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, 

док траје изречена мера.  

Возач мора имати положен испит о познавању града Чачка и прописа који 

регулишу делатност такси превоза путника 

Возач мора бити у радном односу код предузетника или привредног друштва.  

У предузетничкој радњи услове за возача мора да испуњава предузетник.  

 

                                                                Члан 8.  

 

Такси возило мора да испуњава следеће услове:  

1) да је путничко возило у власништву, односно лизингу привредног друштва 

или предузетника;  

2) да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење 

возача;  

3) да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни;  

4) да има клима уређај који није накнадно уграђен;  

5)да размак осовина буде најмање 2.550 мм и запремине корисног пртљажног 

простора најмање 350 л;  

6)да има противпожарни апарат причвршћен на лако уочљивом и 

приступачном месту, са важећим роком употребе; 

7) да је уредно обојено споља и изнутра, чисто и без физичких оштећења;  

8) да рекламе и други натписи не буду на стакленим површинама;  

9) да испуњава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање 

нормом "ЕУРО-3";  

10) да је регистровано према месту седишта привредног друштва, односно 

предузетника са регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична 

слова ТX на задње две позиције;  

11) да има кровну ознаку издату у складу са законом и овом одлуком;  

12) да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво 

у складу са законом којим се уређује метрологија и одлуком Скупштине града 

Чачка којом је утврђен ценовник услуга такси превоза, као и постављен тако да буде 

видљив за путника;  

13) да испуњава и друге услове прописане законом и подзаконским актима. 
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                                                                   Члан 9.  

 

Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа ако му је 

правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у 

друмском саобраћају прописана законом којим се уређују привредни преступи или 

законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера.  

Предузетник не испуњава услов пословног угледа ако му је правноснажно 

изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском 

саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера.  

Привредно друштво или предузетник не испуњава услов пословног угледа 

ако има неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности.  

Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се 

неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3. овог члана.  

 

                                                                  Члан 10.  

 

Надлежна управа, најмање једном у три године, врши проверу испуњености 

услова за обављање такси превоза.  

Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава 

неки од услова за обављање такси превоза, Градско веће укинуће одобрење, с тим 

што се пре укидања одобрења одређује рок у коме је такси превозник дужан да 

достави доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа о чињеницама о 

којима се води службена евиденција. 

 Надлежна управа, на основу спроведеног поступка у смислу става 1. и 2. 

овог члана, предлаже Градском већу града Чачка решење  о укидању одобрења.                                                 

 

 Члан 11. 

 

Захтев за издавање одобрења подноси се надлежној управи.  

Подносилац захтева дужан је да уз захтев приложи: 

1) доказ о испуњености услова из чл. 8. тач. 1)-9) ове одлуке, и то: очитану 

саобраћајну дозволу, потврду о регистрацији возила, рачун о купопродаји возила, 

уговор о прибављању возила оверен на законом прописан начин, царинску 

декларацију о увозу возила, уверење Агенције за безбедност саобраћаја, потврду 

референтне научно - образовне установе и сл.;  

2) уговор о раду са такси возачем који испуњава услове из члана 7. ове 

одлуке, са доказима о испуњености ових услова, а за предузетника доказе да 

подносилац захтева предузетник испуњава услове из члана 7. ове одлуке;  

3) фотокопију или очитану личну карту предузетника, односно заступника 

привредног друштва;  

4) уверење да предузетнику, односно привредном друштву није 

правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у 

друмском саобраћају прописана законом којим се уређују привредни преступи или 

законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера;  

5) потврду да привредно друштво, односно предузетник, нема неизмирене 

пореске обавезе по основу регистроване делатности и  

6) извод из Регистра привредних субјекaта.  
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Доказе из става 2. тачке 4) - 6) орган може прибавити по службеној дужности 

на основу писане сагласности предузетника, односно заступника привредног 

друштва. 

Надлежна управа, по добијању уредног и потпуног захтева, доставља захтев 

инспектору за локални превоз и путеве који врши преглед возила и израђује 

записник о извршеном прегледу возила. Инспектор за локални превоз и путеве, по 

извршеном прегледу возила, доставља захтев и записник о извршеном прегледу 

возила надлежној управи. 

Надлежна управа издаје одобрење за обављање такси превоза на територији 

града Чачка ако је број возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја 

такси возила и ако привредно друштво и предузетник испуњава услове прописане 

законом и чланом 5, 6, 7, 8. тачка 1) - 9) и 9. ове одлуке за обављање такси превоза. 

Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 40 дана од дана 

пријема одобрења пријави почетак обављања делатности органу надлежном за 

регистрацију привредних субјеката као и да надлежној управи достави доказе о 

испуњености услова из члана 8. тачка 10)-13) ове одлуке.  

Надлежна управа, на основу издатог одобрења из става 5. овог члана, издаје 

уверење које садржи марку, тип и број шасије возила, на основу кога се у складу са 

прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, издају регистарске 

таблице чија регистарска ознака садржи латинична слова ТX на задње две позиције, 

према месту седишта привредног друштва, односно предузетника.  

Ако у остављеном року не буду достављени докази из става 6. овог члана, 

Градско веће града Чачка, на предлог надлежне управе, укинуће одобрење.  

Такси превознику који у остављеном року достави доказе из става 6. овог 

члана, надлежна управа издаје такси дозволу за возача и такси дозволу за возило.  

Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз на основу 

издатог одобрења после издавања дозвола из става 9. овог члана.  

Обрасци такси дозвола из става 9. овог члана прописани су Прилогом 1, који 

је саставни део ове одлуке.  

Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену 

може да обавља такси превоз на основу новог одобрења које надлежна управа 

издаје на захтев правног следбеника такси превозника, само ако су испуњени 

услови из закона и ове одлуке и ако је број возила који се уноси у ново одобрење у 

оквиру дозвољеног броја такси возила.  

 

                                                      Члан 12.  

 

Одобрење престаје да важи по сили закона:  

1) брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних 

субјеката;  

2) променом седишта привредног друштва, односно седишта или 

пребивалишта предузетника, на територију друге јединице локалне самоуправе;  

3) правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна 

мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописана 

законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују 

прекршаји;  
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4) правноснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера 

забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана 

законом којим се уређују прекршаји. 

Надлежна управа, по добијању доказа о чињеницама наведеним у ставу 1. 

овог члана, по службеној дужности, или на захтев такси превозника, доноси решење 

којим утврђује престанак важности одобрења. 

 

                                                     Члан 13.  

 

Надлежна управа подносиоцу захтева издаје одобрење уколико су испуњени 

услови прописани законом и овом одлуком и исто уписује у регистар одобрења за 

обављање такси превоза.  

Регистар одобрења за обављање такси превоза води надлежна управа у 

електронском облику.  

Регистар из става 2. овог члана садржи: редни број, пословно име, седиште и 

матични број такси превозника, број и датум одобрења, име и презиме такси возача, 

податке о личности, број и датум такси дозволе за возача, односно возило и рок 

важности, број шасије и регистарске таблице такси возила и број кровне ознаке 

такси возила.  

 

III. ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА И ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛО  

 

                                                      Члан 14.  

 

Такси превозник је дужан да прибави такси дозволу за возача за сваког такси 

возача и такси дозволу и кровну ознаку града Чачка за свако возило које користи за 

такси превоз.  

Надлежна управа, на основу издатог одобрења за такси превоз, издаје такси 

превознику такси дозволу за возача и такси дозволу за возила.  

Набавку образаца такси дозволе за возача и такси дозволе за возило врши 

надлежна управа. 

 

Такси дозвола за возача  

 

                                                    Члан 15.  

 

Такси дозвола за возача садржи: име, презиме и пребивалиште такси возача, 

статус такси возача (предузетник или запослени), јединствени матични број грађана 

- такси возача (ЈМБГ), адресу и фотографију, пословно име, седиште и матични број 

правног лица или предузетника (подаци о превознику), број и датум издавања, рок 

важности, печат и потпис лица овлашћеног за издавање и друге податке одређене 

прописима који се односе на ову област.  

 

                                                    Члан 16.  

 

Захтев за издавање такси дозволе за возача подноси предузетник коме је 

издато одобрење за такси превоз, а за такси возача запосленог код предузетника или 
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привредног друштва коме је одобрено обављање такси превоза, захтев подноси 

послодавац.  

Подносилац захтева за издавање такси дозволе за возача дужан је да уз захтев 

приложи следећу документацију:  

- фотокопију возачке дозволе;  

- фотокопију личне карте;  

- доказ да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне 

спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог степена 

стручне спреме или звање техничара друмског саобраћаја или звање возача 

специјалисте петог степена стручне спреме; 

- доказ да има радно искуство на пословима возача моторног возила од 

најмање пет година; 

- уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које 

је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за 

возаче којима је управљање возилом основно занимање; 

- уверење да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године 

за кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног 

саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира и да не трају правне последице 

осуде, или изјаву о давању сагласности да се тражени подаци прибаве службеним 

путем;  

- уверење да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним 

возилом "Б" категорије, које није старије од шест месеци, или изјаву о давању 

сагласности да се тражени подаци прибаве службеним путем;  

- фотокопију уговора о раду закљученог између такси возача и такси 

превозника (уколико је запослен код такси превозника);  

- пријаву на обавезно пензијско и инвалидско осигурање (образац МА) или 

уверење са подацима о осигурању или изјаву о давању сагласности за прикупљање 

података о осигурању службеним путем;  

- две фотографије формата 25 mm x 35 mm;  

- доказ о уплати градске административне таксе. 

 

                                                       Члан 17.  

 

Надлежна управа издаје такси возачу који испуњава услове прописане 

законом и овом одлуком решење и такси дозволу за возача.  

Такси дозвола за возача није преносива и може је користити само такси возач 

коме је издата.  

Такси дозвола за возача предузетника коме је издато решење о одобрењу 

обављања такси превоза издаје се на период од 10 година, а такси дозвола возача 

запосленог код привредног друштва или предузетника којима је издато решење о 

одбрењу обављања такси превоза издаје се до истека уговора о раду, а најдуже на 

период од 10 година.  

Такси дозвола за возача предузетника коме је издато решење о одобрењу 

обављања такси превоза брише се из регистра такси дозвола за возача истеком рока 

њеног важења. Такси превозник - предузетник може поднети захтев за издавање 

нове такси дозволе за возача најраније 30 дана пре истека рока њене важности.  

Такси дозвола за возача запосленог код такси превозника престаје да важи 

даном престанка уговора о раду.  
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Такси дозвола за возача запосленог код такси превозника брише се из 

регистра у случају престанка уговора са такси превозником.  

Такси превозник обавезан је да надлежној управи врати такси дозволу за 

возача у року од два дана од дана када је престала њена важност. 

Такси возач не може да обавља такси превоз на основу такси дозволе за 

возача која је престала да важи. 

 

 

Такси дозвола за возило  
                                                      Члан 18.  

 

Такси превознику коме је издато решење о одобрењу обављања такси превоза 

и који испуњава услове из члана 8. ове одлуке за возило, надлежна управа издаје 

решење и такси дозволу за возило.  

Такси дозвола за возило издаје се на период од једне године, није преносива 

и може је користити превозник коме је издата.  

Такси дозвола за возило садржи: податке о превознику (пословно име, 

седиште и матични број превозника), податке о возилу (регистарска ознака, марка, 

тип, број кровне ознаке, основ коришћења), број и датум издавања, рок важности, 

место за упис промене података  о такси возилу и такси превознику, печат и потпис 

лица овлашћеног за издавање и друге податке одређене прописима који регулишу 

ову област.  

 

                                                     Члан 19.  

 

Подносилац захтева за издавање такси дозволе за возило дужан је да уз 

писани захтев приложи следећу документацију:  

- доказ о испуњености услова из чл. 8. тач. 1)-9) ове одлуке, и то: очитану 

саобраћајну дозволу, потврду о регистрацији возила, рачун о купопродаји возила, 

уговор о прибављању возила оверен на законом прописан начин, царинску 

декларацију о увозу возила, уверење Агенције за безбедност саобраћаја, потврду 

референтне научно - образовне установе и сл.;  

- доказ о извршеној уплати градске административне таксе. 

Надлежна управа, по добијању уредног и потпуног захтева, доставља захтев 

инспектору за локални превоз и путеве који врши преглед возила и сачињава 

записник о извршеном прегледу возила. Инспектор за локални превоз и путеве, по 

извршеном прегледу возила, доставља захтев и записник о извршеном прегледу 

возила надлежној управи, на основу кога надлежна управа издаје уверење да је 

подносилац захтева за издавање такси дозволе за возило приложио прописане 

доказе за издавање тражене дозволе. Уверење  садржи марку, тип и број шасије 

возила, на основу кога се у складу са прописима којима се уређује безбедност 

саобраћаја на путевима, издају регистарске таблице чија регистарска ознака садржи 

латинична слова ТX на задње две позиције, према месту седишта привредног 

друштва, односно предузетника.  

Подносилац захтева за издавање такси дозволе за возило, након регистрације 

возила на основу уверења из претходног става, дужан је да достави надлежној 

управи очитану саобраћајну дозволу за возило и фотокопију потврде о баждарењу 



TaKcl4Merpa krcIaTy oA oBJlarrrheHor cepBucepa, y poKy oA 30 AaHa oA Aana v31aBarba
yBeperba rr3 npeTxoAHof cTaBa.

Ha4lexna yflpaBa, no go6rajarry AoKa3a r{3 craBa 3. onor v^raHa) usgaje raKcr.r
AO3BOny 3a BO3r{JrO.

9r'aru 20.

Tarcu ilpeBo3HI4K Moxe IroAHerr,r uagrexuoj ynpaBr,r 3axreB 3a npoAyxerle raKcrr
Ao3Bone 3a Bo3I{JIo 30 lana npe IacreKa rleprroAa na xoju je zsga:ra, a najxacuuje 30 lana
no r{cTeKy oBor nepr4oAa.

Aro rarcu npeBo3HLIK He noAHece 3axreB 3a npoAyxerbe raKcr,r Ao3Bone 3a
Bo3I4JIo y nponucaHoM poKy IznI4 3axren 6y4e og6vjen ullr o46aveH, TaKcrd Ao3Bona
upecraje p'aBalt:z.

Tarcu [peBo3Hr,rK He Moxe o6asJbarr4 TaKcr4 [peBo3 Bo3rrJroM
saxeha raKcr{ Ao3Bona.

Ys 3axreB 3a npoAyxeme
lpolucaHrz qJraHoM 19. one o.qnyKe.

Tarcu [peBo3Hr{K ayxau je
lorneAy Bo3t4Jra r.r Bo3ar{a:a roje cy
IaHa oA AaHa HacTaJre rrpoMeHe.

Ha4lexua yrpaBa usnpruuhe
I{3AaBarbeM HoBe TaKCr4 IO3BOJre, C

loAaTaKa.

sa roje nzje us4ara

TaKCr.r AO3BOne 3a Bo3t4Jro npunaxy ce AoKa3ra

q.r.alc,2l.

Aa HaAnexuoj yupanv rrpuJaBu cBaKy rpoMeHy y
r43Aare o4ronapajyhe raKcr{ Ao3BoJre, y poKy oA ocaM

rrpoMeHy [oAaTaKa, yHocoM r{crrpaBKe rroAaTaKa Hnr4
poKoM Baxerba rcojlr je 6uo yrnp$eH npe rpoMeHe

Hr'au 22.

Tarcu rpeBo3HIaK AyxaH je aa na4rexnoj ynpaBr4 nprEjanu rpeKraA o6ar6ama
AeJrarHocrr4 y poKy oA ABa AaHa oA 4aua nprjane y perrrcrpy npr,rBpeAruax cy6jer<ara.

Tarcu rpeBo3Hr{K r43 craBa 1. osor rrraHa AyxaH je m ys upnjany npexlrAa
o6asJbarba AenarHocru npatu rarcr.r Ao3Bony 3a Bo3rrJra, KpoBHy o3HaKy 3a Bo3r4no 14

TaKCV AO3BOny 3a Bo3aqa.
V cnyuajy npeKI,IAa o6asJba[ba AeJrarHocrrr, TaKcvt npeBo3Hr.rK He Moxe Aa o6aeJba

TaKCr.r [peBo3.

IV. HAIII4H OBABJbAIbA TAKCI,I TIPEBO3A

I{r,au 23.

Y nlT Hu'lKoM Bo3IrJIy xojrau ce o6asJba raKcu rrpeBo3 Mopa 6ul:u ua Br4AHoM
Mecry 3a Kopr4cHr4Ka npeBosa yrpalen r4cnpaBaH r,r oBepeH TaKcr4Merap.

Taxca noeav je AyxaH Aa npr4nr4KoM orrrorrurrarra npeBo3a yKJbyrru rarcraMerap.
Tarcuuerap Mopa 6uru yrrsyqeH ToKoM o6asJ6ama npeBo3a.
Taxcu rpeBo3HI'rK je 4yNaH ra 3a r43BprrreHy ycnyry npeBo3a Harnarrr ueHy

npeBo3a y r{3Hocy roju uora:yje rar<cutrerap y rpeHyrKy 3aBprrrerKa npeBo3a.
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Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за 

обављени превоз, који садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију 

или километражу и цену превоза.  

У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње, путник 

није у обавези да плати цену такси превоза.  

 

 

                                                      Члан 24.  

 

Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако 

то није и најповољнија траса у погледу цене превоза, дужан је да препоручи 

повољнију трасу, осим у случају када путник захтева одређену трасу.  

Такси возач је дужан да превоз обави без обзира на дужину вожње. 

Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси возач је дужан да 

истакне кровну ознаку и да укључи осветљење кровне ознаке увек када је возило 

слободно.  

Осветљење кровне ознаке мора бити искључено увек када је путник у возилу.  

Уколико се такси возило користи за сопствене потребе, такси возач је дужан 

да кровну ознаку прекрије на одговарајући начин или је привремено уклони. 

Услуга такси превоза који отпочиње са такси стајалишта пружа се возилом 

по избору корисника услуге.  

За време обављања такси превоза, возило мора да испуњава услове из члана 

8. ове одлуке. 

 

                                                       Члан 25.  

 

Услуга такси превоза пружа се 00,00 до 24,00 часова. 

Такси возач може примати кориснике превоза на такси стајалишту, на улици 

или на месту које је позивом радио везом или неком другом телекомуникационом 

везом одредио корисник превоза, под условом да је заустављање или паркирање 

такси возила дозвољено важећим прописима. 

Превоз путника такси возилом започиње уласком путника у возило.  

Након отпочињања превоза не могу се примати други путници.  

О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења 

одлучује корисник превоза који је започео коришћење такси превоза уз сагласност 

возача. 

Ако више путника истовремено користи једно такси возило до места 

опредељења, цена превоза се дели на све путнике подједнако. 

Ако такси возач није у могућности да заврши започети такси превоз на 

територији града Чачка, такси возачу припада, као накнада, износ који у моменту 

прекида превоза покаже таксиметар умањен за цену старта, уз обавезу обезбеђења 

другог такси возила.  

Такси возач дужан је да наручени превоз заврши доласком на одредиште које 

одређује корисник превоза. 

Такси возач који због квара на возилу или другог оправданог разлога не може 

да заврши превоз доласком на одредиште, дужан је да кориснику превоза обезбеди 

други такси. 
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                                                      Члан 26.  

 

Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке 

која има инсталирано осветљење и садржи натпис "ТАXИ", број кровне ознаке и 

ознаку издаваоца кровне ознаке, односно града Чачка.  

Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје надлежна управа 

приликом издавања такси дозволе за возило или кровну ознаку коју издаје правно 

лице са којим такси превозник има закључен уговор о пословно-техничкој сарадњи 

о пружању услуге радио везе или услуге информационих технологија.  

Правно лице издаје кровну ознаку такси превознику који достави сагласност 

надлежне управе. Надлежна управа издаје сагласност за коришћење кровне ознаке у 

форми решења, на захтев правног лица које издаје кровну ознаку уз који се прилаже 

скица и фотографија кровне ознаке са означеним њеним димензијама.  

Кровна ознака из става 1. овог члана правоугаоног је облика и има димензије  

500 mm x 150 mm. Кровна ознака коју издаје правно лице из става 3. овог члана 

мора имати исти или слични облик и димензије, са подацима из става 1. овог члана, 

а може имати и ознаку правног лица које издаје кровну ознаку. 

Забрањено је издавати и користити кровне ознаке без претходно прибављене 

сагласности надлежне градске управе.  

Рекламни панои на крову такси возила могу се постављати у складу са 

прописима о безбедности саобраћаја на путевима.  

Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку.  

Рекламне налепнице на бочним странама и вратима такси возила морају бити 

у складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима.  

Забрањено је постављати рекламне паное и налепнице на којима се 

рекламира услуга лица које не поседује одобрење, сагласност или други акт 

надлежног органа, ако је одобрење, сагласност или други акт надлежног органа 

прописан као услов за обављање те делатности. 

 

                                                      Члан 27.  

 

Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање 

линијског превоза.  

Такси возило не може стајати на аутобуској станици и аутобуским 

стајалиштима за јавни линијски превоз путника, нити примати путнике на 

растојању мањем од 15 метара од аутобуског стајалишта.  

 

                                                      Члан 28. 

 

Такси превозник може да обавља такси превоз само на територији града 

Чачка.  

Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко територије, 

односно превоз који се завршава на територији јединице локалне самоуправе за коју 

нема одобрење, ако је такси превоз започет на територији јединице локалне 

самоуправе која му је издала одобрење.  

Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана дужан је да 

одмах по изласку путника из возила уклони кровну ознаку.  
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У случају када је потребно да истог путника врати, таксиметар мора бити 

укључен све време чекања. 

 

                                                      Члан 29.  

 

Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама 

расположивих седишта и изврши вожњу до захтеваног одредишта.  

Такси возач може одбити захтев за превозом ако се одредиште превоза не 

налази на територији града Чачка.  

Такси возач је дужан да уз корисника прими и његов пртљаг. 

У делу такси возила намењеном за превоз путника не могу се смештати 

ствари које нису ручни пртљаг корисника превоза. 

Такси возач може одбити захтев за превозом ако оцени да је пртљаг путника 

такав да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је 

пртљаг кабаст или тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно може 

изазвати преоптерећење такси возила.  

Под пртљагом сматра се кофер, путна торба, кофа, склопива инвалидска 

колица, склопива колица за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су димензије 

веће од 40x20x55 цм, односно масе веће од 8 кг.  

Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, актн ташна, преносиви 

рачунар, кишобран, фотоапарат, штап за помоћ при кретању, штаке и сличне ствари 

које путник сам чува, носи са собом и уноси у такси возило у простор за путнике, а 

да при томе не зазимају простор за смештај осталих путника.  

 

                                                       Члан 30.  

 

Такси возилом не могу се превозити деца млађа од шест година без 

пунолетног пратиоца.  

Такси возилом не могу се превозити посмртни остаци умрлог лица или 

угинуле животиње.  

Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица 

која могу запрљати или оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци, 

могу се превозити такси возилом само уз сагласност такси возача.  

 

                                                      Члан 31.  

 

Такси превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање 

на коришћење кровне ознаке, одобрења, такси дозволе, такси возила и друго, да 

омогући другим правним лицима, предузетницима или физичким лицима да 

обављају такси превоз.  

Забрањено је пружање услуге радио везе, односно услуге информационих 

технологија или пружање услуге на други начин, са циљем:  

1) да се корисник превоза и субјект који пружа услугу такси превоза, а не 

поседује одобрење надлежног органа, доведу у везу ради уговарања превоза;  

2) да се кориснику превоза понуди услуга превоза коју пружа субјект који не 

поседује одобрење надлежне управе;  

3) да се кориснику превоза понуди услуга такси превоза по цени превоза која 

није у складу са одлуком града Чачка о ценовнику услуга такси превоза.  
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Привредни субјекти који пружају услуге радио везе, односно услуге 

информационих технологија, дужни су да послују у складу са прописима којима се 

уређују електронске комуникације, електронско пословање и електронска трговина. 

 

 

                                                      Члан 32.  

 

У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити:  

1) фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику;  

2) такси дозвола за возача;  

3) такси дозвола за возило;  

4) ценовник утврђен одлуком Скупштине града Чачка;  

5) уговор о раду за возача запосленог код такси превозника;  

6) доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног 

случаја;  

7) обавештење надлежне управе о броју телефона на који корисник такси 

превоза може изјавити притужбе на пружену такси услугу;  

8) фотокопија сагласности или сагласност у електронском облику за 

коришћење кровне ознаке коју издаје правно лице.  

 

                                                                 Члан 33. 

  

Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан (чист, 

подшишан, обријан или са негованом брадом или брковима, да му одећа буде 

чиста).  

Такси возач у току рада не сме бити одевен у тренерицу, кратке панталоне, 

шорц, мајицу без рукава, односно без кошуље или мајице, без ципела, патика или 

сандала на ногама.  

За време обављања такси превоза такси возач се мора према корисницима 

превоза односи са пажњом и не сме пушити у такси возилу.  

 

                                                     Члан 34.  

 

Након завршетка вожње такси возач је дужан да прегледа такси возило, а 

нађене ствари пријави полицији.  

 

V. ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ  
 

                                                      Члан 35.  

 

Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној 

површини које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем 

путника и које је обележено саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима 

се уређује безбедност саобраћаја на јавним путевима.  

              Такси стајалишта и број места за стајање такси возила одређују се програмом 

који доноси Скупштина града, на предлог Градске управе надлежне за послове 

урбанизма, а који израђује ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК.  
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                                                     Члан 36.  

 

Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном 

сигнализацијом.  

Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање 

такси возила, у оквиру такси стајалишта и уписује се натпис "ТАXИ".  

На почетку такси стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за 

означавање такси стајалишта.  

           ЈП ГРАДАЦ ЧАЧАК дужно је да одржава такси стајалишта, као и да постави 

и одржава хоризонталну и вертикалну сигнализацију којом се такси стајалишта 

обележавају.  

 

                                                      Члан 37.  

 

На такси стајалишту могу стајати само такси возила у складу са одредбама 

ове одлуке.  

Такси возила стају на такси стајалишту, према редоследу доласка, само у 

оквиру обележених места и на начин како је дефинисано хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном сигнализацијом.  

За време стајања такси возила на такси стајалишту такси возач је дужан да 

остане поред возила или у возилу.  

 

VI. ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА  

 

                                                      Члан 38.  

 

Скупштина града Чачка одлуком утврђује ценовник услуга такси превоза у 

коме је приказана цена такси услуге пређеног километра, старта, минута чекања, 

доласка на адресу по позиву и превоза пртљага који се мора сместити у пртљажник 

возила по комаду. 

У цену такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага. 

Са посебном доплатом за пртљаг путник мора да буде упознат и сагласан пре 

започињања такси превоза, а у супротном није у обавези да исту плати. 

Градска управа за локални економски развој израђује нацрт одлуке из става 1. 

овог члана, који доставља Градском већу града Чачка ради утврђивања предлога 

одлуке. 

Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са одлуком и 

ценовником из става 1. овог члана. 

Такси превозник је дужан да примењује цене услуга утврђене ценовником из 

става 1. овог члана. 

 

VII. ИСПИТ О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА ЧАЧКА И ПРОПИСА ИЗ 

ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА  

 

                                                       Члан 39.  

 

Такси возач дужан је да положи испит о познавању града Чачка и прописа 

који регулишу делатност такси превоза путника (у даљем тексту: испит) .  
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Испит се полаже пред испитном комисијом (у даљем тексту: Комисија) коју 

именује Градоначелник града Чачка, из реда лица стручних за област саобраћаја и 

туризма.  

Председник и чланови Комисије морају имати најмање високу школску 

спрему саобраћајне или правне струке. 

Испитна комисија састављена је од председника и два члана. Председник и 

чланови комисије могу имати заменика.  

Председнику и члановима комисије и њиховим заменицима припада накнада 

за рад у комисији. 

Испит може полагати лице које испуњава услове за такси возача (у даљем 

тексту: кандидат). 

Стручне и техничке послове за испитну комисију обавља Градска управа за 

локални економски надзор.  

 

                                                     Члан 40. 

 

Комисија је у обавези да организује полагање испита најмање једном у три 

месеца, а по потреби и сваког месеца. 

Обавештење о термину полагања испита, Комисија је у обавези да објави на 

огласној табли Градске управе града Чачка и интернет страници града Чачка и то 

најмање 15 дана пре термина одржавања испита. 

 

   Члан 41. 

 

Пријава за полагање испита подноси се Комисији најкасније 3 дана пре 

термина одређеног за полагање испита. 

Пријава за полагање испита садржи: 

           -име, очево име и презиме, 

           -датум и место рођења, 

           -јединствен матични број грађана, 

           -адресу пребивалишта и потпис кандидата.                       

Кандидат је дужан да уз пријаву приложи: 

           -фотокопију личне карте; 

           -фотокопију возачке дозволе; 

           -доказе да испуњава услове из члана 87б Закона о превозу путника у 

друмском саобраћају; 

           -доказ о уплати трошкова полагања испита. 

Кандидату који не испуњава услове прописане законом или који уз пријаву 

не приложи прописане доказе неће се одобрити полагање испита. 

 

                      Члан 42. 

 

Трошкове полагања испита сноси кандидат. 

Висина накнаде за полагање испита одређује се решењем о образовању 

комисије, износи 5.000 динара и може се мењати решењем Градоначелника. 

Накнада из става 2. овог члана уплаћује се на рачун града Чачка.  
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            Члан 43.         

 

Испит се полаже усмено. 

Председник Комисије, пре полагања испита, утврђује идентитет сваког 

кандидата увидом у његову личну карту или пасош. 

Испит не може полагати кандидат који нема личну карту или пасош код себе. 

Такав кандидат се удаљава са испита, а податак о томе се уноси у записник. 

О полагању испита води се записниик. 

Записник садржи: име, презиме и пребивалиште кандидата, састав Комисије, 

место, дан и час полагања испита, питања и коначан успех кандидата, податке о 

одлагању или одустајању од испита и друге податке од значаја за полагање испита. 

Записник потписује председник и чланови Комисије. 

 

             Члан 44.     

 

По завршеном испиту Комисија оцењује целокупан успех кандидата. 

Кандидат је положио испит када је оцењен са оценом „положио“. 

Председник Комисије јавно саопштава кандидату резултат испита. 

Кандидат који није положио може поново полагати у првом наредном року. 

Кандидат који сматра да његов успех није правилно оцењен има право да у 

року од 24 часа после саопштеног успеха писано приговори Комисији. 

Комисија је дужна да о приговору одлучи у року од три дана од дана пријема 

приговора. 

Ако усвоји приговор, Комисија може да понови испит из једног или свих 

предмета или да преиначи раније донету одлуку. 

 

             Члан 45. 

 

На основу записника о полагању испита, кандидату који је положио испит 

надлежна управа издаје уверење о положеном испиту. 

Уверење о положеном испиту садржи: 

1)назив органа који издаје уверење; 

2)пропис на основу кога је издато; 

3)назив комисије пред којим је кандидат полагао; 

4)име, презиме, датум и место рођења кандидата; 

5)пребивалиште кандидата; 

6)датум и место полагања испита; 

7)потпис председника Комисије; 

8)потпис руководиоца надлежне управе. 

 

   Члан 46. 

 

Евиденција лица која су полагала испит води надлежна управа. 

Евиденција из става 1. овог члана садржи регистарски број евиденције, као и 

податке о кандидату и то: име и презиме, годину и место рођења, пребивалиште, 

датум полагања испита, као и податке о успеху на испиту и датуму издавања 

уверења. 
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                                                         Члан 47. 

 

Програм полагања испита садржи део која се односи на познавање прописа 

којима се уређује такси превоз и део о познавању града Чачка. 

            Део Програма  полагања испита који се односи на познавање прописа којима 

се уређује такси превоз садржи одредбе Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају и то: појам такси превоза, услови за обављање такси превоза, услови које 

мора да испуњава возач, услови које мора да испуњава возило, пословни углед као 

услов за обављање такси превоза, издавање одобрења за обављање такси превоза, 

такси исправе и ознаке, обавезе такси превозника и такси возача, појам такси 

стајалишта, такси стајалишта на територији града, други прописани услови за 

обављање такси превоза, ко врши инспекцијски надзор, oвлашћења инспектора у 

вршењу инспекцијског надзора у обављању такси превоза, казнене одредбе. 

             Део Програма полагања испита који се односи на познавање града Чачка и 

насељених места на територији града Чачка обухвата познавање улица у граду и 

насељеним местима, познавање најкраћих праваца на путу од полазишта до 

одредишта путника, као и познавање локација најважнијих објеката у граду и 

насељеним местима, и то: објеката органа града (Скупштина града, Градска управа, 

Градско веће), МУП, Полицијска управа Чачка, саобраћајна полиција, седишта 

јавних комуналних предузећа, објекти правосудних органа, домови здравља, 

болница и друге здравствене установе, установе дечије и социјалне заштите 

(предшколске установе, центар за социјални рад, домови за смештај старих лица, 

објекти образовања (основне, средње школе и факултети), хотели и значајнији 

угоститељски објекти, седишта установа културе и спортских центара (музеји, 

галерије, спортски објекти), историјски и културни споменици, значајнији 

привредни, финансијски и трговински објекти, верско-црквени објекти (цркве, 

манастири, гробља), ауто-мото друштва и аутосервиси, саобраћајна инфраструктура 

(железничке станице, аутобуска станица) и др. 

             Препоручена литература за полагање испита је Закон о превозу путника у 

друмском саобраћају (»Службени гласник РС« број 68/15, 41/18, 44/18 - др. закон и 

83/18)и Програм такси стајалишта на територији града Чачка („Службени лист 

града Чачка“ број 4/07). 

 

VIII. НАДЗОР  

 

                                                     Члан 48.  

 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Градска управа за 

инспекцијски надзор града Чачка, преко инспектора за локални превоз и путеве.  

Комунално-полицијске послове, којима се обезбеђује извршавање одредаба 

ове одлуке, обавља комунална полиција.  

Инспектор за локални превоз и путеве у вршењу надзора над применом ове 

одлуке има овлашћења прописана законом. 
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IX. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  

 

                                                    Члан 49.  

 

Новчаном казном у фиксном износу од 60.000 динара казниће се такси 

превозник правно лице за следеће прекршаје ако:  

1. надлежној градској управи не врати такси дозволу возача у року од два 

дана од дана престанка њене важности (члан 17. став 7. ове одлуке);  

2. обавља такси превоз возилом за које је истекла важност такси дозволе 

возила (члан 20. став 3. ове одлуке);  

3. не врати такси дозволу за возача или такси дозволу за возило или кровну 

ознаку возила уз пријаву прекида обављања делатности у прописаном року  (члан 

22. став 2. ове одлуке);  

4. настави да обавља такси превоз у случају прекида обављања делатности 

такси превоза (члан 22. став 3. ове одлуке);  

5. обавља такси превоз возилом које не испуњава прописане услове (члан 24. 

став 7. ове одлуке);  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара.  

За прекршај из става 1. овог члана, казниће се такси превозник-предузетник 

новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара. 

 

                                                    Члан 50.  

 

Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се такси возач 

за следеће прекршаје ако:  

1. у току обављања такси превоза на крову такси возила не истакне кровну 

ознаку или не укључи осветљење кровне ознаке када је возило слободно или не 

искључи кровну ознаку када је путник у возилу (члан 24. став 3. и 4. ове одлуке); 

2. користи такси возило за сопствене потребе, а не прекрије кровну ознаку 

или је привремено не уклони (члан 24. став 5. ове одлуке);  

3. прима кориснике превоза на местима која нису законом и одлуком 

прописана (члан 25. став 2. ове одлуке);  

4. не поступи у складу са одредбама члана 25. став 4, 5, 6, 7, 8. и 9. ове 

одлуке;  

5. поступи супротно одредбама члана 26. став 1, 5, 6, 7, 8, и 9.ове одлуке;  

6. не прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта или 

не изврши вожњу до захтеваног одредишта или не прими пртљаг корисника превоза 

или ако у делу возила за превоз путника смешта ствари које нису ручни пртљаг 

корисника превоза (члан 29. став 1, 2, 3 и 4. ове одлуке);  

7. превози децу млађу од 6 година без пратње одрасле особе или посмртне 

остатке умрлих лица или угинуле животиње (члан 30. став 1. и 2. ове одлуке);  

8. за време обављања такси превоза није уредан, уредно одевен, према 

корисницима превоза не односи се са пажњом, или пуши у такси возилу за време 

вожње (члан 33. ове одлуке);  

9. након завршетка вожње нађене ствари у такси возилу не пријави полицији 

(члан 34. ове одлуке);  
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10. такси возило на такси стајалишту не заустави према редоследу доласка, 

или у оквиру обележених места и на начин како је дефинисано хоризонталном и 

вертикалном саобраћајном сигнализацијом, или такси возач за време стајања такси 

возила на такси стајалишту не остане поред возила или у возилу (члан 37. став 2. и 

3. ове одлуке).  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се такси возач предузетник 

новчаном казном у фиксном износу од 30.000.динара. 

 

X. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  
 

                                                      Члан 51.  

 

Програм организовања такси превоза за период 2018. - 2019.г. („Службени 

лист града Чачка“ број 24/18) и решење Градског већа број 06-283/2018-III од 

12.12.2018.г. којим је утврђен дозвољен број такси возила у граду Чачку остају на 

снази и примењиваће се до истека рока на који су донети. 

Скупштина града Чачка донеће одлуку којом утврђује ценовник услуга такси 

превоза у року од 90 дана од ступања на снагу ове одлуке. До ступања на снагу 

наведене одлуке, примењиваће се ценовници оверени у складу са одредбама Одлуке 

о ауто такси превозу на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 

7/14). 

 Програм такси стајалишта на територији града Чачка („Службени лист града 

Чачка“ број 4/07) остаје на снази и примењиваће се до доношења програма на 

основу ове одлуке.   

  До израде кровних ознака такси возила из члана  26. ове одлуке, користиће 

се постојеће кровне ознаке за такси возила.      

                                              

                                                      Члан 52. 

  

Захтеви за издавање одобрења за такси превоз, такси дозволе за возача, такси 

дозволе за возило и други појединачни захтеви поднети на основу Одлуке о ауто 

такси превозу на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 7/14) 

који нису коначно решени до ступања на снагу ове одлуке,  решаваће се по 

одредбама ове одлуке.  

Одобрења за обављање такси превоза, такси дозволе за возача и такси 

дозволе за возило, издате на основу раније важећих прописа, важе до истека рока на 

који су издате. 

  

                                                      Члан 53.  

 

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто такси превозу 

на територији града Чачка („Службени лист града Чачка“ број 7/14). 
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                                                      Члан 54. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном 

листу града Чачка".  

 

 СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА 

   Број:_______________________ 

           ______________________ 

 

П Р Е Д С Е Д Н И К 

СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА 

Игор Трифуновић 
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Прилог 1: 
 

такси дозвола за возача: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oстали подаци: 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ЧАЧАК 

 

ТАКСИ ДОЗВОЛА  

ЗА ВОЗАЧА 

 

 

 

 

(број и датум такси дозволе) 

 

 

 

 
_______________________________ 
          (рок важности дозволе) 

 

_______________________________ 

             (статус такси возача) 

 

подаци о превознику: 

 

_______________________________ 

                 (пословно име) 

 

_______________________________ 

                  (матични број) 

 

 

 

 

_______________________________ 

(печат и потпис овлашћеног лица) 

 

 

                   

                      фотографија 

 

 

 
_______________________________ 

                  (име и презиме) 

 

_______________________________ 

                       ( ЈМБГ) 

 

_______________________________ 

          (пребивалиште - адреса) 

 

_______________________________ 

             (број и датум дозволе) 
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такси дозвола за возило: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
промена података у такси дозволи: 

 

М.П.        ______________________ 

                (потпис овлашћеног лица) 

промена података у такси дозволи: 

 

М.П.        ______________________ 

                (потпис овлашћеног лица) 

промена података у такси дозволи: 

 

М.П.        ______________________ 

                (потпис овлашћеног лица) 

 

 
_______________________________ 
         (пословно име превозника) 

_______________________________ 

              (седиште превозника) 

 

_______________________________ 

                   (матични број) 

_______________________________ 

               (регистарска ознака) 

 

_______________________________ 

               (марка и тип возила) 

_______________________________ 

         (правни основ коришћења) 

 

_______________________________ 

  (печат и потпис овлашћеног лица) 

Дозвола важи до:_____________год. 

________________________________ 

  (печат и потпис овлашћеног лица) 

 

Дозвола важи до:_____________год. 

________________________________ 

  (печат и потпис овлашћеног лица) 

 

Дозвола важи до:_____________год. 

________________________________ 

  (печат и потпис овлашћеног лица) 

 

Дозвола важи до:_____________год. 

________________________________ 

  (печат и потпис овлашћеног лица) 

 

Дозвола важи до:_____________год. 

________________________________ 

  (печат и потпис овлашћеног лица) 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ЧАЧАК 

 

ТАКСИ ДОЗВОЛА  

ЗА ВОЗИЛО 

 

(број и датум такси дозволе) 

 

(број кровне ознаке) 
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OBPA3JIOXEBE

Ilpanna ocHoB 3a .4oHolxerre O4nyxe o raKcu rrpeBo3y je unan 94. cllas l. u 6.
3axona o rlpeBo3y ryrHI4Ka y ,4pyMcKovr cao6pahajy (>Clyx6esu rnacHr4K PC< 6poj
68115, 4lll8, 44118 - Ap. 3aKoH u 83118), xojzvra je upouracaHo Aa cKynrrrrnHa je4rauuqe
JIoKanHe caMoyrlpaBe npourEcyje, o,uHocHo ypefyje, 6maxe ycnoBe vr :ua,uvrr o6aeJbarba
raKcl4 rlpeBo3a. Taxofe, IIJIaHoM 88. cran 8. 3ar<oua o npeBo3y ryrHrrKa y ApyMcKoM
cao6pahajy rporzcaHo je aa o6pacqe raKcr4 .{o3Bona 3a Bo3arra r,r Bo3LrJro upouucyje
jeglrulEqa JIoKanHe caMoyrpaBe, rrJraHoM 89a. crae 4. la jeguuwla JroKuurHe caMoyrrpaBe
upouucyje Iz3rne.q Ia 4zIr,reHsuje KpoBHe osHaKe rojy usaaje ofrrrrrr4HcKa oAHocHo rpaAcKa
yrlpaBa, a rrJIaHoM 876 clas 4. racror 3aKoHa ga jegu:r.urla noKirnHe caMoylpaBe
npouucyje fiporpaM, HaqI4H I4 TpolrrKoBe rroJraralLa vcrrrrra o rro3HaBarby noKiurHe
caMoynpaBe. Ilpanuu ocHoB je z urau 4. cras 1.3axosa o rpeKprrrqurta (,,ClyN6euu
rrIacHI4K PC" 6poj 65113, 13116 u 98116 - o.qnyKa YC) rcojuu je, nponracaHo Aa ce
upexpruaj u Mory rrp olr t4ctrBail4 oAnyKoM cKyrrrurr4H e rpaAa.

Ycroeu 14 lua,tLr:a o6asJbarba raKcr.r [peBo3a rrporrracaHr4 cy 3arouoM o rrpeBo3y
nyrHI4Ka y ApyMcKorr,r cao6pahajy, a oBoM oAnyKoM caMo ce upouucyjy uoje4ranu 6tuxu
ycnoBv, a noce6uo HatIt4H r43AaBarla peruerla o o4o6perry o6anrsarra raKcr4 rrpeBo3a,
TaKCr{ AO3BOna 3a BO3arIa v Tal(ct4 Ao3BOna 3a BO3r4JrO.

Ipa4cna yrpaBa 3a yp6aurasau rpaAa ga.rKa o6januta je 21.03.2019.r.
o6asemrelbe o floqerKy paAa*av3pa1r4 oBe oAnyKe Ha r4HTepHer crpaH]rrlrr rpaAa r{avra,
paLr:Lr reKcr HaIIpra O4nyne r,r rro3r4B 3ar4HTepecoBaHr4M rpa\lauuva Aa eBeuTyanHe
npuue46e, npeAnore u cyrecruje y Be3r4 reKcra O4:ryre AocraBe y poKy oa 10 AaHa oA
o6jaerrunarba rIosI,IBa. Y HaeeAeHoM poKy uraje 5z:ro npunae46v, rrpeAnora utm cyrewv1a.

Y r{auxy, 02.04.2019.r.
TIEiIHI{K I/[P


