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ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за просторно планирање, урбанизам,
грађевинарство, заштиту животне средине,
комунално-стамбене послове и привреду

ИНФОРМАЦИЈА 3.
ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
I. Pоступак издавања Одобрења за обављање такси превоза
Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство, заштиту животне средине, комунално- стамбене
послове и привреду Општинска управа Бачка Топола (Одељење) на основу члана 11. Одлуке о такси превозу на територији
општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр.7/2019) издаје одобрење за обављање такси превоза
привредном друштву ако је број возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила и ако привредно
друштво поднесе Захтев за издавање Одобрења за обављање такси превоза (Захтев 3. Одобрење) са потребним прилозимадокументима и уплатницама на писарницу Општинске управе Бачка Топола, ул.М.Тита 30, Бачка Топола.
Потребни прилози и документи :

1.Доказ о регистровању претежне делатности ''такси превоз''- фотокопија Решења Агенције за привредне
Регистре
2.Доказ о седишту и пребивалишту на територији општине Бачка Топола - уверење надлежног органа или фотокопија
личне карте и извод из читача личне карте.
3.Доказ о власништву возила или о прималацу лизинга најмање једног регистрованог путничког возила;- фотокопија
уговора о купопродаји возила или уговор о лизингу
4. Доказ о извршеном прегледу такси возила и опреме према члану 10.став 1.од тачке 1. до 12. Одлуке о такси превозу
на територији општине Бачка Топола (''Службени лист општине Бачка Топола'', бр.7/2019 – писмени налаз стручне
Комисије о испуњености услова такси возила за обављање такси превоза прописан чланом 7.ове Одлуке.
5. Доказ о техничким подацима о возилу- фотокопија саобраћајне дозволе и извод из читача саобраћајне дозволе
6. Доказ да возило има размак осовине најмање 2.550 мм или запремине пртљажног простора најмање 350 l-фотокопија техничке спецификације возила
7. Доказ да је возило технички исправно у складу са прописима - потврда о обављеном техничком прегледу возила не
старија од 6 месеци;
8. Доказ да возило у погледу границе издувне емисије задовољи услове прописане најмање нормом „EURO 3“;-фотокопија
техничке спецификације возила
9. Доказ да није правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера – уверење надлежног органа које није
старије од шест месеци-СУД;
10. Доказ да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности;-уверење пореске управе које није
старије од 30 дана.
11. Доказ о плаћеној такси/накнаде – уплатнице

Писмени налаз из тачке 9. Стучна комисија издаје након подношења захтева (Захтев 3. Одобрење) и прегледа путничког
возила привредног друштва ако возило испуњава следеће услове:
1. да је путничко возило у власништву, односно лизингу предузетника или привредног друштва;
2. да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење возача;
3. да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни;
4. да има клима уређај који није накнадно уграђен;
5. да размак осовина буде најмање 2.550мм и запремине корисног пртљажног простора најмање 350л;
6. да је технички исправно у складу са прописима, што се доказује потврдом о обављеном техничком
прегледу возила не старијом од 6 месеци;
7. да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе на приступачном месту;
8. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
9. да је чисто, уредно и без већих унутрашњих и спољашњих оштећења, причвршћених седишта и
неоштећеног тапацирунга који омогућава превоз путника и ствари;
10. да у погледу границе издувне емисије задовољи услове прописане најмање нормом „EURO 3“;
11. да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу са законом којим се
уређује метрологија , који мора бити постављен тако да износ на таксиметру буде путнику видљив и да се
његовим укључењем осветљење кровне ознаке искључује;
12. да је таксиметар усклађен са Ценовником услуга такси превоза по којој се такси превоз мора обављати
на територији општине Бачка Топола;
Одељење на основу издатог одобрења за обављање такси превоза издаје:
- Сагласност за кровну ознаку
- Уверење на основу кога се издају регистарске таблице чија регистарска ознака садржи латинична слова
TX на задње две позиције, према месту седишта предузетника.
Привредно друштво је дужан да у року од 40 дана од дана пријема одобрења пријави почетак обављања делатности органу
надлежном за регистрацију привредних субјеката као и да Одељењу за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство,
заштиту животне средине, комунално- стамбене послове и привреду достави:
Доказ 1. о пријави почетка обављања делатности органу надлежном за регистрацију привредних субјеката
- фотокопија Решења Агенције за привредне регистре са активним статусом и уписаном претежном делатношћу
„такси превоз“
Доказ 2. да поседује полису осигурања путника од последице несрећног случаја у јавном превозу;
- фотокопија полисе осигурања путника
Доказ 3. да је возило регистровано према месту седишта такси превозника са издатим регистарским
таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције
- фотокопија саобраћајне дозволе и извод из читача саобраћајне дозволе,
НАПОМЕНА: Ако у остављеном року од 40 дана не буду достављени докази ( Доказ 1., Доказ 2. и Доказ 3.),
Општинско веће укинуће одобрење, на предлог Одељења.
Такси превозник који у остављеном року достави горе наведене доказе , Одељење издаје такси дозволу за возило и
такси дозволу за возача.
II. Поступак издавања Такси дозволе за возило
Такси превозник који у остављеном року достави горе наведене доказе (Доказ 1.,Доказ 2.,Доказ 3.), Одељење издаје
такси дозволу за возило ,ако привредно друштво поднесе захтев за издавање Такси дозволе за возило (Захтев 3. Дозвола
возило) са потребним прилозима-документима и уплатницама на писарницу Општинске управе Бачка Топола, ул.М.Тита
30,Бачка Топола.
Потребни прилози и документи:
1. Фотокопија саобраћајне дозволе као доказ да је регистровано према месту седишта такси превозника са
издатим регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције
2. Решење АПР са активним статусом и уписаном претежном делатношћу „такси превоз“
3. Писмени налаз стручне Комисије о испуњености услова такси возила за обављање такси превоза прописан
чланом 8.горе наведене Одлуке.
4. Одобрење за обављање такси превоза
5. Полиса осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу
6. Потврда о прегледаном и уграђеном таксиметру
7. Доказ о уплаћеним таксама

III.Поступак издавања Такси дозволе за возача- који на дан 06.11.2018 нема статус такси возача
Такси превозник који у остављеном року достави горе наведене доказе (Доказ 1.,Доказ 2.,Доказ 3.), Одељење издаје
такси дозволу за возача ако привредно друштво поднесе захтев за издавање Такси дозволе за возача (Захтев 3. Дозвола
возач) са потребним прилозима-документима и уплатницама на писарницу Општинске управе Бачка Топола, ул.М.Тита
30,Бачка Топола.
Потребни прилози и документи:
1. Фотокопија личне карте возача
2. Фотографија возача 3x3,5 у електронској форми
3. Фотокопија возачке дозволе возача
4. Фотокопија дипломе или уверења да има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја или
звање возача специјалисте петог степена стручне спреме и доказ да има радно искуство на пословима возача моторног
возила од најмање пет година што се доказује потврдом послодавца или уговором о раду код послодавца
или
5.-фотокопија квалификационе картице возача или,
-возачка дозвола са уписаним кодом "95" или,
-сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног возача
6. Доказ да је возач у радном односу код предузетника - што се доказује закљученим Уговором о раду и поднетом пријавом
на обавезно социјално осигурање.
7.Доказ о здравственој способности возача за управљање моторним возилом у јавном превозу којим се обавља такси
превоз- лекарско уверење здравственој способности (возач професионалац) – које није старије од три године
8. Доказ да возач није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела, полне
слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне последице осуде
- уверење које није старије од шест месеци-МУП;
9. Доказ да возачу није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом док траје изречена мера- уверење
које није старије од 30 дана-МУП;
10. Доказ о уплаћеним таксама
IV.Поступак издавања Такси дозволе за возача -који на дан 06.11.2018 има статус такси возача
Такси превозник који у остављеном року достави горе наведене доказе (Доказ 1.,Доказ 2.,Доказ 3.), Одељење издаје
такси дозволу за возача ако привредно друштво поднесе захтев за издавање Такси дозволе за возача (Захтев 4. Дозвола
возач) са потребним прилозима-документима и уплатницама на писарницу Општинске управе Бачка Топола, ул.М.Тита
30,Бачка Топола.
Потребни прилози и документи:
1. Фотокопија личне карте возача
2. Фотографија возача 3x3,5 у електронској форми
3. Фотокопија возачке дозволе возача
4. Решење АПР са активним статусом и уписаном претежном делатношћу „такси превоз“
5.Доказ да је на дан ступања Закона о превозу путника у друмском саобраћају, и то дана 06.11.2018.године имао
статус такси возача – што се доказује: МА образац или Уверење ПИО фонда.
6. Доказ да је возач у радном односу код предузетника - што се доказује закљученим Уговором о раду и поднетом
пријавом на обавезно социјално осигурање.
7. Доказ о здравственој способности возача за управљање моторним возилом у јавном превозу којим се обавља
такси превоз-лекарско уверење о здравственој способности (возач професионалац)-да није старије од 3 године
8. Доказ да возач није осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и тела,
полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне
последице осуде - уверење које није старије од шест месеци-МУП;
9. Доказ да возачу није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом док траје изречена мерауверење које није старије од 30 дана-МУП;
10. Доказ о уплаћеним таксама

Горе наведени захтеви су објављени у електронској форми и могу се преузети са интернет адресe:
https://www.btopola.org.rs/eusluge/Komunalno stambeni poslovi i saobraćaj/Auto taksi prevoz
Начелник Одељења
Золтан Кишкарољ

