
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД СОМБОР 
ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ИМОВИНСКО- ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ  

 

ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ  
 

На основу члана 2. тачка 45. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени 

гласник РС“ број 68/15) и члана 10. Одлукe о такси превозу на територији града Сомбора (''Сл. лист 

града Сомбора'', бр. 10/15 И 27/16), подносим захтев за издавање Такси дозволе  за такси возача 

____________ _______________________________( име и презиме) из   ______________________ 

(место) 

 
Уз захтев достављам: 

РБ Документа Форма документа 

1  лична карта такси возача Фотокопија 

2.  возачка дозвола такси возача Фотокопија 

3. важеће лекарско уверење, о способности за обављање 

послова професионалног возача Б категорије, такси возача 

Оригинал или оверена 

фотокопија 

4. уговор о раду  (уколико је такси возач запослено лице) и 

пријава на социјално осигурање 
Оверена фотокопија 

5. доказ о плаћеној локалној административној такси  Оригинал 

6. Фотографија такси возача (3,5х4,5цм) Оригинал 

 

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

гласник РС“, бр. 18/2016), 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 делатности  
 

 

2. Потврда да се против такси возачане води 

истрага или кривични поступак за кривична дела 

против живота и тела, полне слободе, против 

безбедности саобраћаја и јавног реда и мира за 

која је запрећена казна затвора дужа од две 

године (издаје Основни СУД) 

 

 

3. Потврда да такси возач није осуђиван на казну 

затвора дужу од две године за кривично дело 

против живота и тела, безбедности јавног 

саобраћаја и јавног реда и мира (издаје МУП) 

 

 

 

Напомена: 

 

Градска управа  је дужна да  реши предмет  у   року од 7  дана од дана достављања уредне 

документације. 

Таксе: 

 

Локална административна такса у износу од 1009,00 динара се уплаћује на текући број 840-

742241843-03 , корисник Буџет града Сомбора , позив на број 97 81-232 (за физичка лица) или 97 

КБ-232-ПИБ (за правна лица), сврха дознаке „локална  административна такса“. 

 

 

Место и датум __________________                                                 _____________________________________ 

                                                                                                                                    Назив превозника 

                                                                               МП 

                                                                                                               _____________________________________ 

                                                                                                                                            Потпис 

 

                                                                                                              Телефон: _____________________________ 


