„Службени лист града Шапца“ бр.29/2015, објављено 18.12.2015.године, примена од
26.12.2015.године
На oснoву члана 57. и 94. Закoна o прeвoзу путника у друмскoм саoбраћаjу («Сл.
гласник РС» бр.68/2015) и члана 32. и 99. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“
бр.32/08), Скупштина града Шапца, на седници одржаној дана ___________.2015. године,
донела је:

О Д Л У К У
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА

I - OПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом одлуком ближе се уређује организација и начин обављањa такси превоза,
посебни услови које треба да испуни превозник и карактеристике и обележја такси возила на
територији града Шапца (у даљем тексту: Град), као и надзор над применом ове одлуке.
Члан 2.
Такси превоз је домаћи јавни превоз путника који се обавља путничким возилом у
складу са Закoном o прeвoзу путника у друмскoм саoбраћаjу (у даљем тексту: Закон) и овом
одлуком.
Такси превоз је ванлинијски превоз путника, за који путник утврђује релацију и плаћа
цену превоза у износу који покаже таксиметар.
Члан 3.
Градско веће града Шапца, у складу са Законом и саобраћајно-техничким условима
доноси Програм о оптималном организовању такси превоза на територији града Шапца (у
даљем тексту: Програм) којим се одређује потребан број такси стајалишта и оптималан
број такси возила, на предлог Одељења за инспекцијске и комунално-стамбене послове
Градске управе града Шапца, које је надлежно за послове саобраћаја (у даљем тексту:
одељење за послове саобраћаја).
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана дефинишу се за петогодишњи
плански период, на основу карактеристика превозних захтева – вожњи и стања техничког
регулисања у Граду.
Програм из става 1. овог члана се доноси у текућој за наредну годину.
У случају када не постоји слободно место за такси возило у складу са Програмом из
става 1. овог члана формира се Листа чекања за слободно место за обављање такси
превоза на територији града Шапца (у даљем тексту: Листа чекања).
Када се појави слободно место за такси возило, одељење за послове саобраћаја ће
писаним путем обавестити првог на Листи чекања о слободном месту и позвати га да,
најкасније у року од 15 дана, поднесе захтев за доношење решења којим се одобрава да се
региструје за обављање делатности такси превоза у Регистру привредних субјеката који
води Агенција за привредне регистре.
Обавештење из става 5. овог члана мора садржати, поред списка докумената
потребних за издавање решења којим се одобрава да се региструје за обављање
делатности такси превоза у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне
регистре, и списак свих докумената који треба да се доставе и рок доставе истих, који не
може бити дужи од 30 дана, за издавање решења којим се одобрава обављање такси
превоза на територији града Шапца.
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Уколико потенцијални такси превозник не поступи по обавештењу из става 5. овог
члана, брише се са Листе чекања, а писаним путем о слободном месту за такси возило се
обавештава први наредни на Листи чекања.
II – ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 4.
Такси превозник је правно лице или предузетник чија је претежна делатност такси
превоз, који је за обављање делатности такси превоза регистрован у Регистру привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре и који има одобрења за обављање такси
превоза на територији града Шапца издато од одељења за послове саобраћаја.
Члан 5.
Такси превозник може да почне да обавља такси превоз у Граду када, поред Законом
утврђених услова, испуни и посебне услове утврђене овом одлуком.
1. Физичко лице - предузетник
Члан 6.
Физичко лице може обављати такси превоз, као предузетник, ако, поред општих
услова прописаних законом, испуњава и следеће посебне услове:
1. да поседује возачку дозволу ''Б'' категорије најмање три године (не укључујући пробни
период);
2. да има пребивалиште на територији града Шапца;
3. да је регистровано за обављање делатности такси превоза у Регистру привредних
субјеката;
4. да је власник, односно прималац лизинга путничког возила којим обавља такси
превоз;
5. да није правноснажно осуђивано на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и
јавног реда и мира, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци (
извод из казнене евиденције);
6. да му правноснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза,
односно да му правноснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера
забране обављања такси превоза, док трају правне последице пресуде, односно
мере, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци (извод из казнене
евиденције и изводом из регистра санкција);
7. да му није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, што
се доказује уверењем које није старије од шест месеци (извод из казнене евиденције
и изводом из регистра санкција);
8. да има пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М);
9. да поседује важеће лекарско уверење за професионалне возаче о здравственој
способности возача за управљање возилом којим се обавља такси превоз;
10. да има важеће решење о прегледу такси возила;
11. да има Сертификат о положеном испиту познавања Града и прописа из области такси
превоза.
Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу као корисник путничког
возила којим обавља такси превоз.
2. Правно лице
Члан 7.
За обављање такси превоза правно лице мора, поред општих услова прописаних
законом, да испуни и следеће посебне услове:
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1. да је регистровано за обављање делатности такси превоза у Регистру привредних
субјеката;
2. да има седиште на територији града Шапца;
3. да је власник, односно прималац лизинга путничког возила којим обавља такси
превоз;
4. да му правноснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза,
односно да му правноснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера
забране обављања такси превоза, док трају правне последице пресуде, односно
мере, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци (извод из казнене
евиденције и изводом из регистра санкција);
5. да има уговор о раду са запосленим такси возачем;
6. да има документ ПИО фонда да је такси возач пријављен на обавезно социјално
осигурање, који није старији од 30 дана;
7. да има важеће решење о прегледу такси возила
Прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу као корисник путничког
возила којим обавља такси превоз.
3. Такси возач
Члан 8.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз, као
предузетник или као запослени код правног лица у складу са Законом и овом одлуком.
Такси превозник мора имати закључен уговор о раду са возачем који управља такси
возилом за које је такси превознику издата такси дозвола.
Такси превозник мора пријавити возача, који управља такси возилом за које је такси
превознику издата такси дозвола, у ПИО фонду на обавезно социјално осигурање.
Члан 9.
Такси возач, поред општих услова утврђених законом, мора да испуњава и следеће
посебне услове:
1. да поседује возачку дозволу ''Б'' категорије најмање три године (не укључујући пробни
период);
2. да има закључен уговор о раду са такси превозником;
3. да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично
дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и
јавног реда и мира, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци (
извод из казнене евиденције);
4. да му правноснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза,
односно да му правноснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера
забране обављања такси превоза, док трају правне последице пресуде, односно
мере, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци (извод из казнене
евиденције и изводом из регистра санкција);
5. да му није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, што
се доказује уверењем које није старије од шест месеци (извод из казнене евиденције
и изводом из регистра санкција);
6. да поседује важеће лекарско уверење за професионалне возаче о здравственој
способности возача за управљање возилом којим се обавља такси превоз;
7. да има пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М) и документ ПИО фонда
да је такси возач пријављен на обавезно социјално осигурање, који није старији од 30
дана;
8. да има Сертификат о положеном испиту познавања Града и прописа из области такси
превоза.
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4. Такси возило
Члан 10.
Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза које, поред
општих услова прописаних Законом, мора да испуњава и следеће посебне услове:
1. да је регистровано код надлежног органа у Шапцу са издатим регистарским
таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова ТX на задње две
позиције;
2. да има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача;
3. да има најмање четворо врата;
4. да задовољaвa услове у погледу границе издувне емисије прописане законом и
другим прописима који регулишу област издувних емисија;
5. да има уграђен таксиметар који је исправан, пломбиран и баждарен у складу са
важећим Ценовником и који је тако постављен у такси возилу, да је износ утврђен
радом таксиметра видљив кориснику услуге такси превоза (у даљем тексту: путник),
као и да се његовим укључењем светло на светлећој табли из тачке 9. овог става
гаси;
6. да има потврду о баждарењу таксиметра издату од овлашћеног сервисера;
7. да има блок рачун у коме је сваки лист оверен печатом;
8. да на крову возила има такси таблу, која је са обе стране истог изгледа и постављена
паралелно са ветробранским стаклом, са истакнутим називом ''TAXI'';
9. да на крову возила, непосредно поред такси табле са десне стране, има светлећу
таблу, опремљену уређајем за осветљење, овалног изгледа дужине 20cm и ширине
10cm, у основи плаве боје, на којој се са десне стране налази основни грб града
Шапца, а са леве евиденциони број светлеће табле, и која не сме бити избледела,
оштећена или поломљена;
10. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
11. да је уредно обојено, да се одржава у чистом стању и да је без оштећења;
12. да има оверен важећи Ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив
путнику;
13. да има на видном месту истакнуте такси дозволе од возила и возача;
14. да има извршен редован шестомесечни технички преглед;
15. да у возилу има исправан противпожарни апарат са важећим роком употребе.
На крову возила, иза такси табле, може се постављати рекламни пано, који не сме
заклањати такси и светлећу таблу на крову возила.
Сагласност за постављање рекламног паноа даје одељење за послове саобраћаја.
Члан 11.
Боју такси возила и обележја на такси возилу прописаће Градско веће града Шапца на
предлог одељења за послове саобраћаја.
III – ТАКСИ ИСПРАВЕ
1. Решење о прегледу такси возила и такси дозвола за возило
Члан 12.
Такси превозник може обављати такси превоз ако има важеће решење о прегледу
такси возила којим обавља такси превоз.
Одељење за инспекцијске и комунално стамбене послове Градске управе града
Шапца (у даљем тексту: одељење за инспекцијске послове) врши преглед такси возила.
Саобраћајни инспектор одељења за инспекцијске послове, приликом прегледа такси
возила, проверава да ли возило испуњава услове из члана 10. ове одлуке и записнички
констатује утврђено чињенично стање.
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Ако саобраћајни инспектор одељења за инспекцијске послове, приликом прегледа
такси возила, утврди да такси возило испуњава услове из члана 10. ове одлуке, одељење за
инспекцијске послове, доноси решење о прегледу такси возила, са роком важења од једне
године.
Одељење за инспекцијске послове доноси решење о прегледу такси возила посебно
за свако путничко возило којим се обавља такси превоз.
Ако саобраћајни инспектор одељења за инспекцијске послове, приликом прегледа
такси возила, утврди да такси возило не испуњава услове из члана 10. ове одлуке у
записнику са примедбама ће одредити рок за отклањање недостатака, који не може бити
дужи од 15 дана.
Одељење за инспекцијске послове одбија захтев за вршење прегледа такси возила
ако такси превозник не отклони недостатке на возилу утврђене записником из става 6. овог
члана у остављеном року.
Против решења одељења за инспекцијске послове из става 4. и става 7. овог члана
може се изјавити жалба Градском већу града Шапца у року од 8 дана од дана достављања.
Члан 13.
Решењем о прегледу такси возила одељење за инспекцијске послове додељује такси
превознику такси дозволу за возило.
Одељење за инспекцијске послове додељује такси превознику такси дозволу посебно
за свако путничко возило којим се обавља такси превоз.
Такси дозвола за возило има исти рок важења као и решење о прегледу такси возила.
Такси превозник не може обављати такси превоз возилом за које је истекла важност
такси дозволе за возило.
Члан 14.
Такси дозвола за возило служи за идентификацију путничког возила којим такси
превозник обавља делатност такси превоза, и коју је исти дужан да покаже на захтев
овлашћеног лица.
Такси дозвола за возило мора бити постављена у возилу тако да њен садржај буде
видљив путнику.
Такси дозвола за возило садржи следеће податке:
1. основни грб града Шапца и натписи: „ГРАД ШАБАЦ“ и „ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА
ВОЗИЛО“;
2. редни број;
3. пословно име такси превозника;
4. податке о такси возилу: регистарску ознаку, марку и тип такси возила;
5. евиденциони број светлеће табле;
6. рок важења;
7. датум издавања;
8. печат и потпис овлашћеног лица.
Члан 15.
Преглед такси возила, из члана 12. став 2. ове одлуке, такси превозник врши у
следећим случајевима:
1. при подношењу захтева за обављање делатности такси превоза на територији града
Шапца;
2. пре истека рока важења решења о прегледу такси возила, најкасније даном истека
његове важности,
3. када врши замену возила којим, по важећем решењу о прегледу такси возила,
обавља такси превоз и
4. по позиву саобраћајног инспектора.
Члан 16.
Захтев за издавање решења о прегледу такси возила такси превозник подноси
одељењу за инспекцијске послове.
Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже следећа документа:
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1. фотокопију личне карте;
2. фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији за обављање
такси превоза;
3. фотокопију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ);
4. фотокопију саобраћајне дозволе или потврде о регистрацији путничког возила којим
ће се обављати такси превоз;
5. фотокопију потврде о баждарењу таксиметра издату од овлашћеног сервисера;
6. оверен важећи Ценовник;
7. доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења;
8. доказ о измиреним обавезама по основу локалне комуналне таксе за коришћење
обележених места на такси стајалишту по такси возилу.
Приликом подношења захтева за издавање решења о прегледу такси возила први
пут, такси превозник уз захтев подноси и решење којим му је одељење за послове
саобраћаја одобрило да се региструје за обављање делатности такси превоза у Регистру
привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре.
Ако, у периоду важења решења о прегледу такси возила, такси превозник поднесе
захтев за замену путничког возила којим обавља такси превоз, уколико возило, којим ће
обављати такси превоз, испуњава услове из члана 10. ове одлуке, издаје се ново решење о
прегледу такси возила са роком важности до датума до ког је важило решење о прегледу
замењеног такси возила, без достављања доказа о измиреним обавезама по основу локалне
комуналне таксе за коришћење обележених места на такси стајалишту по такси возилу.
2. Одобрење за обављање такси превоза и светлећа табла
Члан 17.
Одељење за послове саобраћаја, уколико постоји слободно место за такси возило у
складу са Програмом из члана 3. ове одлуке, доноси решење којим се потенцијалном такси
превознику одобрава да се, у року од 30 дана од дана пријема истог, региструје за
обављање делатности такси превоза у Регистру привредних субјеката који води Агенција за
привредне регистре.
Решењем, из става 1. овог члана, обавезује се потенцијални такси превозник да, у
року од 15 дана од дана доношења решења којим се исти региструје за обављање
делатности такси превоза у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне
регистре, поднесе захтев одељењу за послове саобраћаја за издавање одобрења за
обављање такси превоза на територији града Шапца.
Против решења одељења за послове саобраћаја из става 1. овог члана може се
изјавити жалба Градском већу града Шапца у року од 8 дана од дана достављања.
Члан 18.
Захтев за издавање решења, којим се потенцијалном такси превознику одобрава да
се региструје за обављање делатности такси превоза у Регистру привредних субјеката који
води Агенција за привредне регистре, подноси се одељењу за послове саобраћаја.
Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже следећа документа:
1. фотокопију личне карте и
2. доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења.
Члан 19.
Такси превоз се обавља на основу важећег решење којим се одобрава обављање
такси превоза на територији града Шапца.
Одељење за послове саобраћаја доноси решење којим се одобрава обављање такси
превоза на територији града Шапца ако су испуњени услови прописани чланом 6. односно
чланом 7. ове одлуке и ако постоји слободно место за такси возило у складу са Програмом
из члана 3. ове одлуке.
Одељење за послове саобраћаја ће решењем одбити захтев за обављање такси
превоза на територији града Шапца ако нису испуњени услови прописани чланом 6. односно
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чланом 7. ове Одлуке и/или ако не постоји слободно место за такси возило у складу са
Програмом из члана 3. ове одлуке.
Против решења одељења за послове саобраћаја из става 2. и става 3. овог члана
може се изјавити жалба Градском већу града Шапца у року од 8 дана од дана достављања.
Члан 20.
Решењем којим се одобрава обављање такси превоза на територији града Шапца
одељење за послове саобраћаја додељује такси превознику светлећу таблу са
евиденционим бројем.
Светлећа табла служи за идентификацију возила.
Светлећа табла са једним евиденционим бројем може се доделити само једном
возилу.
Светлећа табла мора бити повезана са системом за напајање електричном енергијом
помоћу одговарајућег прикључка који омогућава да се светло на светлећој табли аутоматски
пали са искључењем таксиметра, односно гаси са укључењем истог.
Такси превозник мора заменити избледелу, оштећену и поломљену светлећу таблу са
евиденционим бројем.
Замену избледеле, оштећене или поломљене светлеће табле са евиденционим
бројем врши такси превозник о свом трошку.
Члан 21.
Захтев за издавање решења, којим се такси превознику одобрава обављање такси
превоза на територији града Шапца, подноси се одељењу за послове саобраћаја.
Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже следећа документа:
1. фотокопију личне карте;
2. фотокопију возачке дозволе;
3. уверење да му није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б“
категорије, које није старије од шест месеци (извод из казнене евиденције и извод из
регистра санкција);
4. уверење да није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за
кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног
саобраћаја и јавног реда и мира, које није старије од шест месеци (извод из казнене
евиденције);
5. уверење да му правноснажном судском одлуком није забрањено обављање такси
превоза, односно да му правноснажном пресудом о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања такси превоза, док трају правне последице
пресуде, односно мере, које није старије од шест месеци (извод из казнене
евиденције и извод из регистра санкција);
6. важеће лекарско уверење за професионалне возаче о здравственој способности;
7. фотокопију овереног и потписаног образца од стране овлашћеног лица ПИО о
поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (образац М);
8. фотокопију решења Агенције за привредне регистре о регистрацији за обављање
такси превоза,
9. фотокопију потврде о извршеној регистрацији (ПИБ);
10. фотокопију саобраћајне дозволе или потврде о регистрацији путничког возила којим
ће се обављати такси превоз;
11. важеће решење о прегледу такси возила;
12. Сертификат о положеном испиту познавања Града и прописа из области такси
превоза;
13. две фотографије формата 25mm х 35mm;
14. доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења.
3. Такси дозвола за возача
Члан 22.
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Одељење за послове саобраћаја доноси решење којим се одобрава да предузетник
односно запослено лице код такси превозника, који испуњава услове прописане Законом и
овом одлуком, обавља послове такси возача и издаје такси дозволу за возача.
Одељење за послове саобраћаја ће решењем одбити захтев да предузетник односно
запослено лице код такси превозника, који не испуњава услове прописане Законом и овом
одлуком, обавља послове такси возача.
Решење и такси дозволу, из става 1. овог члана, одељење за послове саобраћаја
доноси посебно за сваког такси возача.
Решење и такси дозволу за запослено лице, из става 1. овог члана, Одељење за
послове саобраћаја доноси на одређено време, до истека уговора о раду, а најдуже на шест
месеци од дана издавања.
Такси возач не може обављати послове такси возача ако је истекла важност такси
дозволе за возача.
Против решења одељења за послове саобраћаја из става 1. и става 2. овог члана
може се изјавити жалба Градском већу града Шапца у року од 8 дана од дана достављања.
Члан 23.
Такси дозвола за возача је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом
приликом обављања делатности такси превоза и коју је дужан да покаже на захтев
овлашћеног лица.
Такси дозвола возача мора бити постављена у возилу тако њен садржај буде видљив
путнику.
Такси дозвола за возача садржи следеће податке:
1. основни грб града Шапца и натписи: „ГРАД ШАБАЦ“ и „ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА“;
2. редни број;
3. пословно име такси превозника;
4. име и презиме такси возача;
5. статус такси возача – предузетник или запослени;
6. јединствени матични број грађана (ЈМБГ) такси возача;
7. адресу;
8. фотографију такси возача;
9. рок важења;
10. датум издавања;
11. печат и потпис овлашћеног лица.
Члан 24.
Захтев за издавање решења, којим се одобрава да предузетник односно запослено
лице код такси превозника обавља послове такси возача, подноси се Одељењу за послове
саобраћаја.
Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтева прилаже следећа документа:
1. решење којим се такси превознику одобрава обављање такси превоза на територији
града Шапца;
2. фотокопију личне карте такси возача;
3. фотокопију возачке дозволе такси возача;
4. уверење да такси возачу није изречена мера забране управљања моторним возилом
„Б“ категорије, које није старије од шест месеци (извод из казнене евиденције и извод
из регистра санкција);
5. уверење да такси возач није правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две
године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, против безбедности
јавног саобраћаја и јавног реда и мира, које није старије од шест месеци (извод из
казнене евиденције);
6. уверење да такси возачу правноснажном судском одлуком није забрањено обављање
такси превоза, односно да му правноснажном пресудом о прекршају није изречена
заштитна мера забране обављања такси превоза, док трају правне последице
пресуде, односно мере, које није старије од шест месеци (извод из казнене
евиденције и извод из регистра санкција);
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7. фотокопију закљученог уговора о раду са такси возачем;
8. важеће лекарско уверење за професионалне возаче о здравственој способности;
9. фотокопију овереног и потписаног образца од стране овлашћеног лица ПИО фонда о
поднетој пријави на обавезно социјално осигурање (образац М) и документ ПИО
фонда да је такси возач пријављен на обавезно социјално осигурање који није старији
од 30 дана;
10. Сертификат о положеном испиту познавања Града и прописа из области такси
превоза;
11. две фотографије формата 25mm х 35mm;
12. доказ о уплати локалне административне таксе за доношење решења.
Члан 25.
Одељење за послове саобраћаја води регистар издатих такси дозвола за возила,
такси дозвола за возаче и светлећих табли.
Регистар издатих такси дозвола за возила, такси дозвола за возаче и светлећих табли
садржи:
1. име и презиме предузетника, односно назив правног лица;
2. пребивалиште, односно пословно седиште;
3. матични број такси превозника;
4. ПИБ такси превозника;
5. број и датум издавања одобрења за обављање такси превоза;
6. број и датум решења о прегледу такси возила;
7. број и датум решења за такси возача;
8. редни број такси дозволе за возило;
9. марка, тип и регистарске ознаке такси возила;
10. евиденциони број светлеће табле;
11. редни број такси дозволе за возача;
12. име и презиме такси возача;
13. јединствени матични број грађана (ЈМБГ) такси возача;
14. адресу такси возача.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Члан 26.
Правно лице и предузетник су обавезни да:
све измене података, на основу којих су донете такси дозвола за возило и такси
дозвола возача, пријаве одељењу за послове саобраћаја одмах, а најкасније у року
од 5 дана од дана промене података;
у року од три дана, од дана подношења захтева за брисање из Регистра привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре, одељењу за послове саобраћаја
врате такси дозволе од возила и возача и светлећу таблу;
у року од три дана, од дана подношења захтева Агенцији за привредне регистре о
привременом прекиду обављања делатности такси превоза, одељењу за послове
саобраћаја врате такси дозволе од возила и возача и светлећу таблу;
у року од три дана, по правноснажности решења о брисању из Регистра привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре донетом по сили закона,
одељењу за послове саобраћаја врате такси дозволе од возила и возача и светлећу
таблу;
у року од три дана од правноснажности пресуде којом је такси возач осуђен на казну
затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе,
против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, извести о томе одељење
за послове саобраћаја;
у року од три дана од правноснажности пресуде којом је такси превознику забрањено
обављање такси превоза, односно од правноснажности пресуде о прекршају којом је
изречена заштитна мера забране обављања такси превоза, извести о томе одељење
за послове саобраћаја;
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7. у року од три дана од правноснажности пресуде којом је такси превознику изречена
мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, извести о томе одељење
за послове саобраћаја;
8. приликом вршења прегледа такси возила доставе доказ о измиреним обавезама за
годину дана унапред по основу локалне комуналне таксе за коришћење обележених
места на такси стајалишту.
4. Услови за престанак обављања такси превоза
Члан 27
Такси превознику престаје важност одобрења за обављање такси превоза на
територији града Шапца у случају:
1. одјаве;
2. ако престану да постоје услови из члана 6., односно члана 7. ове одлуке;
3. ако једном годишње не изврши преглед такси возила, најкасније даном истека
важности Решења о прегледу такси возила;
4. ако је такси превозник отуђио такси возило;
5. ако такси превозник није регистровао такси возило код надлежног органа у Шапцу;
6. у другим случајевима прописаним законом.
У случају из става 1. овог члана одељење за послове саобраћаја доноси решење о
престанку важности решења из члана 19. став 2. ове одлуке и исто доставља Агенцији за
привредне регистре.
IV – ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 28.
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.
Такси стајалиште је обележено жутом бојом, а на почетку и крају стајалишта жутом
бојом је исписан назив ''ТAXI''.
Такси стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним знаком: «Такси
стајалиште».
Члан 29.
Дирекција за путеве града Шапца се стара о постављању и одржавању вертикалне и
хоризонталне саобраћајне сигнализације на такси стајалиштима, као и о одржавању такси
стајалишта.
Члан 30.
На такси стајалишту такси возила се постављају према реду доласка у границама
обележеног такси стајалишта и на начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном
саобраћајном сигнализацијом.
На такси стајалишту могу се заустављати и паркирати само возила која имају важећу
такси дозволу за возило и која су обележена у складу са овом одлуком (такси табла,
светлећа табла,...).
За време коришћења стајалишта такси возач је обавезан да буде у свом такси возилу
или да остане поред возила.
За коришћење такси стајалишта такси превозник плаћа локалну комуналну таксу за
коришћење такси стајалишта приликом издавања решења о прегледу такси возила.

V – НАЧИН РАДА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА
Члан 31.
Такси возач може такси превоз да започне:
1. са такси стајалишта,
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2. на радио/телефонски позив или
3. ако је такси возило слободно и у покрету, на одговарајући знак путника.
Члан 32.
Такси превозник који обавља делатност такси превоза путника чека на такси
стајалишту.
По позиву такси превозник може да чека путника ван такси стајалишта.
Члан 33.
Такси возач који је први на реду на такси стајалишту дужан је да на захтев путника
обави вожњу.
Путник може да користи такси возило по свом избору.
Члан 34.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама расположивих
седишта, као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости простора за пртљаг.
Под личним пртљагом путника подразумевају се путне торбе и кофери чија укупна
тежина не прелази 20 кг.
Члан 35.
У возилу којим се обавља такси превоз, ако посебним прописима није другачије
уређено, не могу се превозити:
1. деца испод шест година старости без пратиоца;
2. лица оболела од заразних болести;
3. алкохолисана лица која узнемиравају друге путнике и ометају такси возача;
4. животиње;
5. посмртни остаци;
6. експлозиви, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, нагризајуће материје, органски
пероксиди и друге материје које због својих особина могу бити опасне по безбедност
и здравље људи или могу нанети другу штету.
Члан 36.
Такси возач је обавезан да по уласку путника у возило укључи таксиметар, а да га
искључи одмах након завршетка вожње.
Уколико такси возач није укључио таксиметар, путник није дужан да плати услугу
превоза.
Члан 37.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима
опходи са пажњом и поштовањем.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан и да му је одећа
прикладна и чиста.
Мушкарац такси возач у току обављања такси превоза мора бити уредно ошишан и
обријан или да има уредну браду и бркове, не сме носити тренерку, кратке панталоне,
мајицу без рукава, спортски шортс и папуче.
Жена такси возач у току обављања такси превоза не сме носити тренерку, кратке
панталоне, мајицу без рукава, спортски шортс и папуче.
Такси возач не сме да пуши у возилу за време вожње.
Такси возач не сме да обавља такси превоз под утицајем алкохола, дрога или других
опојних средстава.

Члан 38.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или
путем који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
Члан 39.
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Такси возач може у току превоза, уз сагласност или на захтев путника, да прими у
возило и друга лица.
Када путник, који је примљен у току превоза настави да користи такси возило, место
изласка претходног путника сматра се местом са кога је такси возач започео нови такси
превоз.
Члан 40.
У случају немогућности да заврши започети превоз, такси возачу припада накнада у
висини износа који у моменту прекида такси превоза покаже таксиметар, осим у случају
квара возила када му иста не припада.
У случају квара возила, такси возач је дужан да путнику обезбеди наставак започетог
превоза другим такси возилом.
Члан 41.
У такси возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити:
1. важеће решење да је такси превозник регистрован за обављање делатности такси
превоза у Регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре;
2. важеће решење којим се такси превознику одобрава обављање такси превоза на
територији града Шапца;
3. важеће решење о прегледу такси возила којим се обавља такси превоз;
4. важеће решење којим се одобрава да, возач који управља такси возилом, обавља
послове такси возача;
5. сагласност одељења за послове саобраћаја за постављање рекламног паноа;
6. важећа такси дозволу за возило;
7. важећа такси дозволу за возача;
8. уговор о раду такси возача са такси превозником;
9. потврда ПИО фонда о обавезном осигурању такси возача - за запослено лице, која
није старија од 30 дана;
10. оверен Ценовник;
11. потврда о баждареном таксиметру.
Члан 42.
У току обављања такси превоза на крову такси возила мора бити истакнута такси
табла која на предњој и задњој страни има истакнит назив ''TAXI''.
Кровна ознака и светлећа табла морају бити осветљене увек када је возило слободно.
Уколико такси возач возило користи за сопствене потребе, тј. не обавља делатност
такси превоза, дужан је да такси таблу и светлећу таблу уклони са возила.
Члан 43.
На такси стајалиштима, намењеним за градски и приградски превоз путника,
забрањено је заустављање и паркирање такси возила.
VI – ЦЕНА ТАКСИ ПРЕВОЗА

-

Члан 44.
Цена за обављање такси превоза утврђује се у оквиру такси тарифе.
Такси тарифа је скуп јединичних цена за:
старт;
пређени километар;
време чекања;
долазак на адресу по позиву и
превоз пртљага по комаду.
Такси тарифа из става 2. овог члана примењује се у зависности од:
доба дана или ноћи,
од дана у недељи (радни дан, недеља или државни празник),
подручја на ком се превоз обавља и др.
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Висину јединичних цена из става 2. овог члана утврђује Градско веће града Шапца
решењем на предлог одељења за послове саобраћаја.
Цена за обављање такси превоза из става 4. овог члана је економски најнижа цена у
оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати у Граду.
Сви попусти и умањења цена у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора
обављати у Граду не смеју бити нижи од економски најниже цене коју је утврдило Градско
веће.
Члан 45.
Такси превозник је дужан да донесе Ценовник, у складу са ценом из члана 44. став 3.
ове одлуке, који оверава одељење за послове саобраћаја.
Таксиметар мора бити подешен у складу са Ценовником из става 1. овог члана.
Такси возач је дужан да наплати услугу превоза у износу који покаже таксиметар и за
обављени превоз путнику изда рачун.
Рачун из става 3. овог члана садржи:
- датум;
- релацију или километражу;
- цену превоза;
- потпис и
- печат превозника.
VII – СЕРИФИКАТ О ПОЛОЖЕНОМ ИСПИТУ О ПОЗНАВАЊУ ГРАДА И ПРОПИСА ИЗ
ОБЛАСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 46.
Кандидат за такси возача дужан је да положи испит о познавању Града и прописа који
регулишу делатност такси превоза (у даљем тексту: испит).
Испит се полаже пред испитном комисијом коју именује Градско веће.
Испитна комисија састављена је од председника и два члана. Председник и чланови
комисије могу имати заменике.
Градско веће, на предлог одељења за послове саобраћаја, доноси Правилник о
програму и начину полагања испита.
Правилник о програму и начину полагања испита садржи програм испита, начин
провере знања, динамику заказивања испита и друга питања.
Кандидату који је положио испит издаје се Сертификат о положеном испиту
познавања Града и прописа из области такси превоза.
Стручне и техничке послове за испитну комисију обавља одељење за послове
саобраћаја.
VIII – НАДЗОР
Члан 47.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке обавља Градска управа - Одељење за
инспекцијске и комунално стамбене послове, преко саобраћајног инспектора и Одељење
комуналне полиције, преко комуналног полицајца.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Члан 48.
Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора дужан је да контролише:
да ли се у такси возилу налазе све такси исправе у складу са одредбама ове одлуке;
да ли су такси исправе важеће;
да ли такси возило испуњава услове из члана 10. ове одлуке;
начин обављања такси превоза;
усаглашеност Ценовника са таксиметром и потврдом о баждарењу таксиметра;
уговор о раду такси возача и и документ ПИО фонда о пријави такси возача на
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обавезно социјално осигурање.
Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке
има овлашћења републичког инспектора за друмски саобраћај.
Члан 49.
Предузетник, правно лице и такси возач су дужни да саобраћајном инспектору и
комуналном полицајцу омогуће несметано вршење послова надзора, ставе на увид сва
потребна документа, да у року који саобраћајни инспектор одреди доставе потребну
документацију и поступе по његовом налогу.
Члан 50.
Саобраћајни инспектор је у вршењу послова инспекцијског надзора, из члана 47. ове
одлуке, дужан и овлашћен да одузме такси дозволу за возило и светлећу таблу од такси
превозника уколико исти обавља такси превоз на територији града Шапца, а нема важеће
решење о прегледу такси возила.
Уколико у року од 15 дана од дана одузимања такси дозволе за возило и светлеће
табле из става 1. овог члана такси превозник достави важеће решење о прегледу такси
возила, саобраћајни инспектор ће истом вратити одузету такси дозволу за возило и светлећу
таблу.
Уколико у року од 15 дана од дана одузимања такси дозволе за возило и светлеће
табле из става 1. овог члана такси превозник не достави важеће решење о прегледу такси
возила, саобраћајни инспектор ће одузету такси дозволу за возило и светлећу таблу
доставити одељењу за послове саобраћаја ради доношења решења о престанку важности
одобрења за обављање такси превоза на територији града Шапца.
IX - КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 51.
Новчаном казном од 50.000 до 1.000.000 динара казниће се, за прекршај, правно лице ако:
1. такси превозник нема закључен уговор о раду са возачем који управља такси возилом
за које је такси превознику издата такси дозвола (члан 8. став 2. ове одлуке);
2. такси превозник није пријавио возача, који управља такси возилом за које је такси
превознику издата такси дозвола, у ПИО фонду на обавезно социјално осигурање
(члан 8. став 3. ове одлуке);
3. такси возило не задовољaвa услове у погледу границе издувне емисије прописане
законом и другим прописима који регулишу област издувних емисија (члан 10. став 1.
тачка 4. ове одлуке);
4. у такси возилу нема блок рачун у коме је сваки лист оверен печатом (члан 10. став 1.
тачка 7. ове одлуке);
5. на крову такси возила, непосредно поред такси табле са десне стране, нема светлећу
таблу са евиденционим бројем (члан 10. став 1. тачка 9. ове одлуке);
6. такси возило нема исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење (члан 10.
став 1. тачка 10. ове одлуке);
7. такси возило није уредно обојено, неодржава се у чистом стању или је са
оштећењима (члан 10. став 11. тачка 1. ове одлуке);
8. у такси возилу нема оверен важећи Ценовник (члан 10. став 1. тачка 12. ове одлуке);
9. такси возило нема извршен редован шестомесечни технички преглед (члан 10. став 1.
тачка 14. ове одлуке);
10. у такси возилу нема исправан противпожарни апарат са важећим роком употребе
(члан 10. став 1. тачка 15. ове одлуке);
11. на крову возила, иза такси табле, има постављен рекламни пано који заклања такси и
светлећу таблу на крову возила (члан 10. став 2. ове одлуке);
12. такси превозник обавља такси превоз а нема важеће решење о прегледу такси
возила којим обавља такси превоз (члан 12. став 1. ове одлуке);
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13. такси превозник обавља такси превоз возилом за које је истекла важност такси
дозволе за возило (члан 13. став 4. ове одлуке);
14. такси дозвола за возило је постављена у возилу тако да њен садржај није видљив
путнику (члан 14. став 2. ове одлуке);
15. такси превозник обавља такси превоз а нема важеће решење којим му се одобрава
обављање такси превоза на територији града Шапца (члан 19. став 1. ове одлуке);
16. светло на светлећој табли аутоматски се не пали са искључењем таксиметра,
односно не гаси са укључењем истог (члан 20. став 4. ове одлуке);
17. такси превозник није заменио избледелу, оштећену или поломљену светлећу таблу са
евиденционим бројем (члан 20. став 5. ове одлуке);
18. ако је такси возачу истекла важност такси дозволе за возача (члан 22. став 6. ове
одлуке);
19. такси дозволу за возача такси возач не носи са собом приликом обављања
делатности такси превоза или исту није показао на захтев овлашћеног лица (члан 23.
став 1. ове одлуке);
20. такси дозвола возача је постављена у возилу тако да њен садржај није видљив
путнику (члан 23. став 2. ове одлуке);
21. све измене података, на основу којих су донете такси дозвола за возило и такси
дозвола возача, не пријави одељењу за послове саобраћаја одмах, а најкасније у
року од 5 дана од дана промене података (члан 26. став 1. тачка 1. ове одлуке);
22. у року од три дана, од дана подношења захтева за брисање из Регистра привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре, одељењу за послове саобраћаја
не врати такси дозволе од возила и возача и светлећу таблу (члан 26. став 1. тачка 2.
ове одлуке);
23. у року од три дана, од дана подношења захтева Агенцији за привредне регистре о
привременом прекиду обављања делатности такси превоза, одељењу за послове
саобраћаја не врати такси дозволе од возила и возача и светлећу таблу (члан 26. став
1. тачка 3. ове одлуке);
24. у року од три дана, по правноснажности решења о брисању из Регистра привредних
субјеката који води Агенција за привредне регистре донетом по сили закона,
одељењу за послове саобраћаја не врати такси дозволе од возила и возача и
светлећу таблу (члан 26. став 1. тачка 4. ове одлуке);
25. у року од три дана од правноснажности пресуде којом је такси возач осуђен на казну
затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне слободе,
против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, не извести о томе
одељење за послове саобраћаја (члан 26. став 1. тачка 5. ове одлуке);
26. у року од три дана од правноснажности пресуде којом је такси превознику забрањено
обављање такси превоза, односно од правноснажности пресуде о прекршају којом је
изречена заштитна мера забране обављања такси превоза, не извести о томе
одељење за послове саобраћаја (члан 26. став 1. тачка 6. ове одлуке);
27. у року од три дана од правноснажности пресуде којом је такси превознику изречена
мера забране управљања моторним возилом „Б“ категорије, не извести о томе
одељење за послове саобраћаја (члан 26. став 1. тачка 7. ове одлуке);
28. на такси стајалишту такси возило не постави према реду доласка у границама
обележеног такси стајалишта и/или на начин како је дефинисано хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом (члан 30. став 1. ове одлуке);
29. на такси стајалишту заустави или паркира такси возило која нема важећу такси
дозволу за возило и/или које није обележено у складу са овом одлуком (такси табла,
светлећа табла,...) (члан 30. став 2. ове одлуке);
30. за време коришћења такси стајалишта такси возач није у свом такси возилу и/или није
поред возила (члан 30. став 3. ове одлуке);
31. такси возач који је први на реду на такси стајалишту на захтев путника не обави
вожњу (члан 33. став 1. ове одлуке);
32. такси возач не прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта и
лични пртљаг путника у границама величине и носивости простора за пртљаг (члан
34. став 1. ове одлуке);
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33. поступи супротно одредбама члана 35. ове Одлуке;
34. такси возач по уласку путника у возило не укључи таксиметар (члан 36. став 1. ове
одлуке);
35. такси возач се за време обављања такси превоза према путницима не опходи са
пажњом и поштовањем (члан 37. став 1. ове одлуке);
36. такси возач за време такси превоза није уредан и није му одећа прикладна и чиста
(члан 37. став 2. ове одлуке);
37. мушкарац такси возач у току обављања такси превоза није уредно ошишан и обријан
и/или нема уредну браду и бркове и/или носи тренерку, кратке панталоне, мајицу без
рукава, спортски шортс или папуче (члан 37. став 3. ове одлуке);
38. жена такси возач у току обављања такси превоза носи тренерку, кратке панталоне,
мајицу без рукава, спортски шортс или папуче (члан 37. став 4. ове одлуке);
39. такси возач пуши у возилу за време вожње (члан 37. став 5. ове одлуке);
40. такси возач обавља такси превоз под утицајем алкохола, дрога или других опојних
средстава (члан 37. став 6. ове одлуке);
41. такси возач путника не превезе најкраћим путем до места опредељења или путем
који му путник одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја (члан 38. ове
одлуке);
42. у такси возилу којим обавља такси превоз нема важеће решење да је такси превозник
регистрован за обављање делатности такси превоза у Регистру привредних субјеката
који води Агенција за привредне регистре (члан 41. став 1. тачка 1. ове одлуке);
43. у такси возилу којим обавља такси превоз нема важеће решење којим се такси
превознику одобрава обављање такси превоза на територији града Шапца (члан 41.
став 1. тачка 2. ове одлуке);
44. у такси возилу којим обавља такси превоз нема важеће решење о прегледу такси
возила којим се обавља такси превоз (члан 41. став 1. тачка 3. ове одлуке);
45. у такси возилу којим обавља такси превоз нема важеће решење којим се одобрава
да, возач који управља такси возилом, обавља послове такси возача (члан 41. став 1.
тачка 4. ове одлуке);
46. у такси возилу којим обавља такси превоз нема сагласност одељења за послове
саобраћаја за постављање рекламног паноа (члан 41. став 1. тачка 5. ове одлуке);
47. у такси возилу којим обавља такси превоз нема важећу такси дозволу за возило (члан
41. став 1. тачка 6. ове одлуке);
48. у такси возилу којим обавља такси превоз нема важећу такси дозволу за возача (члан
41. став 1. тачка 7. ове одлуке);
49. у такси возилу којим обавља такси превоз нема уговор о раду такси возача са такси
превозником (члан 41. став 1. тачка 8. ове одлуке);
50. у такси возилу којим обавља такси превоз нема потврду ПИО фонда о обавезном
осигурању такси возача - за запослено лице, која није старија од 30 дана (члан 41.
став 1. тачка 9. ове одлуке);
51. у такси возилу којим обавља такси превоз нема оверен Ценовник (члан 41. став 1.
тачка 10. ове одлуке);
52. у такси возилу којим обавља такси превоз нема потврду о баждареном таксиметру
(члан 41. став 1. тачка 11. ове одлуке);
53. кровна ознака и светлећа табла нису осветљене када је возило слободно (члан 42.
став 2. ове одлуке);
54. на такси стајалиштима, намењеним за градски и приградски превоз путника,
зауставља или паркира такси возила (члан 43. ове одлуке);
55. таксиметар није подешен у складу са Ценовником из члана 45 став 1. ове одлуке
(члан 45. став 2. ове одлуке)
56. саобраћајном инспектору и комуналном полицајцу не омогући несметано вршење
послова надзора или не стави на увид сва потребна документа или у року који
саобраћајни инспектор или комунални полицајац одреди не достави потребну
документацију или не поступи по налогу саобраћајног инспектора или комуналног
полицајца (члан 49. ове одлуке).
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За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу
новчаном казном од 5.000 до 75.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од
10.000 до 250.000 динара.
Члан 52.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 75.000,00 динара казниће се
физичко лице које обавља такси превоз, а нема важеће решење којим се одобрава
обављање такси превоза на територији града Шапца.
X - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 53.
Такси превозници који на дан ступања ове одлуке обављају такси превоз дужни су да
ускладе своје пословање са одредбама ове одлуке најкасније до 14. фебруара .2016.године.
Такси превозници морају да до 30. јуна 2016.године доставе одељењу за послове
саобраћаја Сертификат о положеном испиту познавања Града и прописа из области такси
превоза.
Члан 54.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто-такси превозу путника
(«Сл. лист општине Шабац» бр.11/2008 и «Сл. лист града Шапца» бр.6/2009, 28/2010,
13/2011, 27/2011, 23/2012 и 5/2014).
Члан 55.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу
града Шапца''.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-258/2015-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Прим. др. Слободан Мирковић с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
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Правни основ за доношење Одлуке о такси превозу на територији града Шапца
садржан је у члану 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Сл. гласник
РС'' бр.68/2015) којим је предвиђено да јединица локалне самоуправе уређује и обезбеђује
организацију и начин обављања такси превоза и прописује ближе услове за обављање такси
превоза.
Овом Одлуком извршено је усклађивање са одредбама донетог Закона а новина у
односу на до сада важећу Одлуку састоји се у следећем:
Чланом 6. став 1. тачка 5 и чланом 9. став 1. тачка 3. исте Одлуке прописано је да
предузетник односно такси возач запослен код такси превозника не може бити лице које је
правноснажно осуђивано на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира,
што се доказује уверењем које није старије од шест месеци (извод из казнене евиденције);
Чланом 10. став 1. тачка 1. Одлуке о такси превозу на територији града Шапца
прописано је да такси возило мора да испуњава услов да је регистровано код надлежног
органа у Шапцу са издатим регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи
латинична слова ТX на задње две позиције.
Чланом 22. став 1. исте Одлуке прописано је да Одељење за послове саобраћаја
доноси решење којим се одобрава да предузетник односно запослено лице код такси
превозника, који испуњава услове прописане Законом и овом одлуком, обавља послове
такси возача и издаје такси дозволу за возача.
Имајући у виду горе наведено, предлаже се Скупштини града да донесе Одлуку као у
приложеном тексту.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ШАПЦА
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