
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОПШТИНСКА  УПРАВА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

ЗАХТЕВ ЗА  

OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 
ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

На основу члана 88. став 1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС“ бр. 68/15, 41/18 др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20) и члана  9. став 1. 

Одлукe о такси превозу на територији општине Велико Градиште (''Службени гласник 

општине Велико Градиште'', бр. 21/2018), подносим захтев за одобрење за обављање

такси превоза на територији општине Велико Градиште и издавање такси дозволе за 

возила регистарске ознаке___________________и такси дозволе за возача

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме/предузетника/пословно име привредног друштва/ подносиоца захтева),  

______________________   _______________________    ________________________ 

 ЈМБГ  ПИБ                                  матични број радње 

I. Уз захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза достављам :

РБ Документа Форма документа 

1. Решење Агенције за привредне регистре о регистрованој 

претежној делатности (за предузетника и привредно 

друштво), као и фотокопију личне карте предузетника 

Фотокопија 

2. Уверење да правоснажном судском одлуком предузетнику 

или 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, које није старије од 

шест месеци  

Фотокопија 

3. Уверење надлежног органа о измиреним пореским 

обавезама, које није старије од шест месеци 
Oригинал 

4. Потврда са техничког прегледа возила, који је такси 

превозник дужан да изврши сваких шест месеци, потврда 
Фотокопија 



овлашћене ауто куће, очитана саобраћајна дозвола или 

регистрациони лист, као доказ да возило испуњава услове 

прописане Законом, и то: 

-да је возило у власништву, односно лизингу привредног

друштва или предузетника, 

- да је регистровано за пет места за седење, укључујући и

место за седење возача, 

- да има најмање двоја врата са десне стране и управљач

на левој страни, 

- да има клима уређај, и

- да размак осовина буде најмање 2.550 мм или запремине

корисног пртљажног простора најмање 350 л 

Напомена: на захтев овлашћеног службеног лица 

5. Доказ о поседовању возачке дозволе ''Б'' категорија Фотокопија 

6. Лекарско 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 

Фотокопија/оригинал на увид 

7. Уверење да предузетник или запослени возач није 

правноснажно осуђиван на казну затвора дужу од две 

године за кривично дело против живота и тела, полне 

слободе,имовине, против безбедности јавног саобраћаја, 

здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне 

последице осуде 

Фотокопија 

8. Уверење да предузетнику или привредном друштву није 

изречена заштитна мера забране управљања моторним 

возилом, док траје изречена мера које није старије од шест 

месеци  

Оригинал 

9. Доказ да има звање возача моторног возила или звање 

техничара друмског саобраћаја или звање возача 

специјалисте петог степена стручне спреме

(возач који има квалификациону картицу возача или 

возачку дозволу са уписаним кодом ''95'' или сертификат о 

стручној компететности за обављање послова 

професионалног возача сматра се да испуњава услов у 

погледу звања и 

Фотокопија/оригинал на увид 



радног искуства на пословима возача моторног возила од 

најмање 5 година  

Напомена: само у случају новог возача 

10. Потврда правног лица о радном искуству на пословима 

возача од најмање пет година 

Напомена: само у случају новог возача 

Фотокопија 

11. Доказ да је такси возач запослен код привредног друштва 

односно предузетника (потврда о поднетој пријави на 

обавезно социјално осигурање МА образац уз  уговор о 

раду)   

Фотокопија 

12. Доказ о плаћеној административној такси (за предузетника 

и привредно друштво) 
Оригинал 



Упознат/а сам са одредбом члана 103. став 3. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС“, бр. 18/2016 и 95/2018 - аутентично тумачење), којом је прописано

да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 

обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то 

неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити 

сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, 

захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним. 

ОЗНАЧИТЕ ЗНАКОМ [X] У ПОЉИМА 

ИСПОД 

РБ Подаци из документа Сагласан сам да 

податке прибави 

орган 

Достављам сам 

1. Решење Агенције за привредне регистре о 

регистрованој претежној делатности (за 

предузетника и привредно друштво) 

2.  Уверење да правоснажном судском одлуком 

предузетнику или 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 које није 

старије од шест месеци

3. Уверење да предузетнику или привредном 

друштву није изречена заштитна мера забране 

управљања моторним возилом, док траје 

изречена мера које није старије од шест месеци 

4. Уверење да предузетник или запослени возач 

није правноснажно осуђиван на казну затвора 

дужу од две године за кривично дело против 

живота и тела, полне слободе,имовине, против 

безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и 

јавног реда и мира, док траје изречена мера 

5. Потврда о измиреним пореским обавезама 



Напомене: 

Одељење за локални економски развој, Општинске управе општине Велико 

Градиште дужно је да поступи по захтеву у року од осам дана од дана пријема захтева и 

реши предмет  у  року од 30  данa  од дана достављања уредне документације. 

Таксе/накнаде: 

Локална административна такса у износу од 900,00 динара се уплаћује на текући

рачун број 840-742221843-57, прималац Р.А.Т., позив на број 97  59-110, сврха уплате „за 

решење“.

Место и датум __________________ 

______________________________ 
Адреса/Седиште

 ______________________________ 
Контакт телефон

_______________________________
Потпис




