
ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ И
РУРАЛНИ РАЗВОЈ И ИНВЕСТИЦИЈЕ
Број :344-
Дана :11.07.2011. године 
Зрењанин

                                               У  П  У  Т  С  Т  В  О 

УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ   АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА  

-Закон о превозу у друмском саобраћају(«Службени гласник РС»,број 
46/95,66/01,61/05,52/06 и 31/11
-Одлука о ауто-такси превозу на територији града Зрењанина («Службени лист града 
Зрењанина «,број 11/11)

Такси-превоз  на територији града  Зрењанина ,могу обављати правна лица и предузетници чија 
је претежна делатност такси-превоз, који су за обављање те делатности регистровани у 
Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација привредних 
субјеката и који имају одобрење Градске управе града Зрењанина за обављање такси-превоза (у 
даљем тексту: превозник).

Превозник може да почне са радом, односно да обавља такси-превоз када, поред законом 
утврђених услова, испуни и услове утврђене одлуком.

УСЛОВИ   ЗА ИЗДАВАЊЕ :  

1. ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ-ПРЕВОЗА ,  

2.   ОДРЕЂИВАЊЕ ЕВИДЕНЦИОНОГ БРОЈА И ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ- 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ВОЗИЛА ,

 3.  ТАКСИ –ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ВОЗАЧА(И ПРЕДУЗЕТНИКА ЛИЧНО И 
ЊЕГОВИХ ЗАПОСЛЕНИХ И ЗАПОСЛЕНИХ КОД ПРАВНОГ ЛИЦА) И

4. ОБРАСЦА ЦЕНОВНИКА УСЛУГА  ,  
 

ЗА ИЗДАВАЊЕ  РЕШЕЊА О ОДОБРЕЊУ ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ И 
ЕВИДЕНЦИОНОГ БРОЈА,ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА И ООБРАСЦА 
ЦЕНОВНИКА ,ПОТРЕБНО ЈЕ СЛЕДЕЋЕ:

За п  редузетника :  
 
1.Да има решење о регистрацији из АПР-а(ко се први пут јавља да има решење без 
датума почетка рада );
2. Да има возачку дозволу ''Б'' категорије најмање 3 године;
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3.Да има лекарско уверење о способности возача за управљање возилом којим се обавља такси-
превоз, које није старије од годину дана;
4.Да је  власник  најмање  једног  регистрованог  путничког  возила, при  чему  се  и  прималац 
лизинга, у смислу ове одлуке, сматра власником возила;
5.Да  му  није  изречена  мера  забране  управљања  моторним  возилом  ''Б''  категорије,  што  се 
доказује уверењем које није старије од 6 месеци;
6.Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности превоза путника 
у  друмском  саобраћају,  односно да  му правоснажним решењем о  прекршају није  изречена 
заштитна мера забране обављања делатности превоза путника у друмском саобраћају, док трају 
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;
7.Да  је  извршио  преглед  такси-возила  код  надлежног  инспектора,  што  се  доказује  актом 
надлежног инспектора о испуњености услова прописаних законом и чланом 9. став 1. и 3. ове 
одлуке;
8.Да приложи фотографију 3х4 см
9.Доказ да је члан неког удружења

За п  равно лице  

1.Решење о регистрацији из АПР-а ;

2. Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности превоза путника 
у  друмском  саобраћају,  односно да  му правоснажним решењем о  прекршају није  изречена 
заштитна мера забране обављања делатности превоза путника у друмском саобраћају, док трају 
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;

3.Да је  власник  најмање  једног  регистрованог  путничког  возила, при  чему  се  и  прималац 
лизинга, у смислу ове одлуке, сматра власником возила;

4.  Да  је  извршио  преглед  такси-возила  код  надлежног  инспектора,  што  се  доказује  актом 
надлежног инспектора о испуњености услова прописаних законом и чланом 9. став 1. и 3. ове 
одлуке

За возача запосленог код предузетника и правног лица   (за издавање такси-легитимације)  

1.Да има возачку категорију»Б» категорије;
2. Да има лекарско уверење о способности возача за управљање возилом којим се обавља такси-
превоз,  које  није  старије  од  годину  дана(изузев  возача  запосленог  у  правном  лицу,који  је 
одговоран  да се такси возач у прописаном року подврне редовном здравственом прегледу и да 
води евиденцију о тим прегледима );
3. Да  му није  изречена  мера  забране  управљања  моторним возилом ''Б''  категорије,  што се 
доказује уверењем које није старије од 6 месеци;

4. Да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање делатности превоза путника 
у  друмском  саобраћају,  односно да  му правоснажним решењем о  прекршају није  изречена 
заштитна мера забране обављања делатности превоза путника у друмском саобраћају, док трају 
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које није старије од 6 месеци;

5.Закључен уговор о раду са превозником и пријаву на обавезно социјално осигурање(Образац 
М-1);

6.Приложена фотографија (3х4см)и

7.Копија личне карте .
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(за њихове легитимацие захтев подноси превозник односно њихов послодавац-стара се о њима 
и приликом престанка радног односа ,послодавац је дужан да их врати издаваоцу)

НАПОМЕНА : 

Превозник је дужан да:
1) сваку промену података које садрже такси-легитимације и друге исправе у смислу  одлуке 

писаним путем пријави Одељењу за ЛЕР у року од 8 дана од дана настале промене,
2) сваку промену која се односи на такси-возило писаним путем пријави Одељењу за ЛЕР у 

року од 8 дана од дана настале промене,
3) у  случају  привременог,  односно  трајног  престанка  обављања  делатности  такси-превоза 

писаним путем обавести Одељење за ЛЕР у року од 8 дана од дана подношења захтева 
Регистру за привредне регистре и врати такси-легитимације и такси-налепницу.

За  издавање  одобрења,евидеционог  броја  ,легитимација  и  обрасца  ценовника,обратите  се  у 
канцеларију 125 ,Градске управе .

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
  
                                                                                                                              Стана Бабић
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