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На основу члана 87б став 4. Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају 

(‘’Службени гласник РС’’, бр. 68/15, 41/18, 

44/18-др.закон, 83/18 и 31/19), чл. 51. и 128. 

став 2. Статута града Зрењанина 

(‘’Службени лист града Зрењанина’’, број 

7/19) и члана 9. став 3. Одлуке о ауто такси 

превозу путника и лимо сервису на 

територији града Зрењанина (‘’Службени 

лист града Зрењанина’’, бр. 29/18 и 8/19), 

Градоначелник града Зрењанина, на 

предлог Одсека за саобраћај, дана 27. маја 

2019. године донео је   

 

П Р А В И Л Н И К 

О ПРОГРАМУ И НАЧИНУ 

ПОЛАГАЊА ИСПИТА О ПОЗНАВАЊУ 

ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА И ПРОПИСА ИЗ 

ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА 

 

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 

 

Овим правилником утврђује се 

програм и начин полагања испита о 

познавању територије Града и прописа из 

области саобраћаја (у даљем тексту: испит). 

Испит се полаже за обављање такси 

превоза на територији града Зрењанина. 

 

Члан 2. 

 

Испит може полагати лице које 

поседује возачку дозволу „Б” категорије. 

Испит се полаже ради добијања 

Сертификата о положеном испиту о 

познавању територије Града и прописа из 

области саобраћаја. 

Сертификат из става 2. овог члана 

може се користити само у поступку 

добијања такси дозволе за возача, у складу 

са Одлуком о ауто такси превозу путника и 

лимо сервису на територији града 

Зрењанина. 

 

 

II. ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА 
 

Члан 3. 

 

Програм за полагање испита обухвата 

следеће области: 

1. познавање територије Града, 

2. познавање прописа којима се уређује 

такси превоз. 

 

III. НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА 
 

Члан 4. 

 

Испит се полаже пред Комисијом за 

полагање испита о познавању територије 

Града и прописа из области саобраћаја, коју 

образује Градоначелник (у даљем тексту: 

Комисија). 

Комисија се састоји од председника и 

два члана. 

Председник и чланови Комисије су 

испитивачи за одређене области из 

Програма за полагање испита. 

 

Члан 5. 

 

Стручне, организационе и 

административно - техничке послове за 

потребе Комисије обавља Одсек за 

саобраћај. 

 

Члан 6. 

 

Пријаву за полагање испита кандидат 

подноси Одсеку за саобраћај, а термин за 

полагање испита Комисија ће одредити у 

договору са кандидатима. 

Писана пријава кандидата за полагање 

испита садржи: име и презиме, датум и 

место рођења, јединствени матични број и 

податке о пребивалишту кандидата. 

Уз пријаву из става 2. овог члана 

кандидат прилаже: фотокопију личне карте 
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или очитану личну карту, фотокопију 

возачке дозволе и доказ о уплати трошкова 

за полагање испита. 

 

Члан 7. 

 

Висина трошкова за полагање испита 

износи 8.000,00 динара и уплаћиваће се на 

рачун буџета града Зрењанина. 

Кандидат је дужан да на име трошкова 

за полагање испита уплати износ из става 1. 

овог члана на рачун број: 840-742341843-

24, број модела: 97, са позивом на број: 51-

242, са сврхом уплате: „Полагање испита о 

познавању територије Града и прописа из 

области саобраћаја”. 

 

Члан 8. 

 

Кандидату који не испуњава услов 

прописан чланом 2. став 1. овог правилника 

или који уз пријаву не приложи доказе из 

члана 6. став 3. овог правилника, неће се 

одобрити полагање испита. 

 

Члан 9. 

 

Полагање испита обавља се, по 

правилу, у току једног дана.  

Испит се полаже усмено. 

Комисија, пре полагања испита, 

утврђује идентитет сваког кандидата 

увидом у његову личну карту. 

Испит не може полагати кандидат који 

нема личну карту код себе.  

Кандидат који нема личну карту код 

себе удаљује се са испита, а податак о томе 

уноси се у записник. 

 

Члан 10. 

 

Ако се кандидат на испиту служи 

недозвољеним средствима (коришћење 

уџбеника, белешки, мобилних телефона и 

друго), Комисија ће удаљити кандидата са 

испита и сматраће се да кандидат није 

положио испит. 

 

Члан 11. 

 

O полагању испита комисија води 

записник. 

Записник садржи име и презиме, датум 

и место рођења, јединствени матични број и 

податке о пребивалишту кандидата, састав 

Комисије, место, дан, месец и година 

полагања испита и коначан успех 

кандидата, податке о одлагању или 

одустајању од испита и друге податке од 

значаја за полагање испита. 

Записник потписују председник и 

чланови Комисије. 

 

Члан 12. 

 

По завршеном испиту Комисија 

оцењује целокупан успех кандидата. 

Кандидат је положио испит када је 

оцењен оценом „положио”. 

Председник Комисије јавно саопштава 

кандидатима резултат испита. 

Кандидат који није положио испит 

може га поново полагати у следећем 

термину. 

 

Члан 13. 

 

Ако кандидат не приступи полагању 

испита у време одређено за полагање 

испита или пре почетка испита изјави да од 

испита одустаје или када не приступи 

полагању испита у року за који је испит 

одложен, сматра се да кандидат није 

положио испит. 

 

Члан 14. 

 

На основу записника о полагању 

испита, кандидату који је положио испит, 

Одсек за саобраћај издаје Сертификат у 

року од пет дана од дана полагања испита. 

Сертификат из става 1. овог члана 

садржи: 

1. назив органа који издаје Сертификат, 

2. пропис на основу којег се издаје, 

3. име, презиме, датум и место рођења 

кандидата, 

4. регистарски број евиденције, 

5. датум и место издавања 

Сертификата, 

6. потпис шефа Одсека за саобраћај, у 

десном доњем углу, који је оверен печатом 

Градске управе града Зрењанина. 

 

Члан 15. 

 

Евиденцију лица која су полагала 

испит води Одсек за саобраћај. 

Евиденција из става 1. овог члана 

садржи регистарски број из евиденције, 

податке о кандидату, и то име и презиме, 

датум и место рођења, пребивалиште, 
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датум полагања испита, као и податке о 

успеху на испиту и датум издавања 

Сертификата. 

 

IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 16. 

 

Овај правилник ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном листу града Зрењанина”. 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК                                                                
Број: 110-4/19-II                                                                                             

Дана: 27. маја 2019. године                                                                                                 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Чедомир Јањић,с.р. 

 

 

 

 

С А Д Р Ж А Ј 

 

Редни број                                              П Р Е Д М Е Т                                               Страна 

 

37. Правилник о програму и начину полагања испита о познавању територије  

      града и прописа из области саобраћаја.........................................................................299 

 

 

 

 

 

 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' 

Издавач: СКУПШТИНА ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА, Зрењанин, Трг слободе 10 

Главни и одговорни уредник:  Милан Мркшић, секретар Скупштине града Зрењанина 

''СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА'' излази по потреби 

Штампа: ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА  – Зрењанин, Трг слободе  бр. 10 

 


