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Крагујевац 

 

Градска управа за комуналне и инспекциијске послове-Сектор за инспекцијске послове 

и комуналну полицију,  на основу члана 31. Закона о инспекцијском надзору 

(''Службени гласник РС'', бр. 36/15,44/18-др.закон и 95/18),у циљу објашњења и 

саветодавне подршке надзираним субјектима-такси превозницима, који се односи на 

примену закона и прописа града Крагујевца из области такси превоза, објављује  

 

АКТ О ПРИМЕНИ ПРОПИСА 

 

На основу члана 87. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ''Службени 

гласник РС'', бр.68/15, 41/18, 44/18-др.закон и 83/18), такси превозник може да обавља 

такси превоз на територији града Крагујевца, само на основу важећег одобрења Градске 

управе за привреду. 

 

На основу члана 93. Закона о превозу путника у друмаском саобраћају и члана 40. 

Одлуке о такси превозу (''Службени лист града Крагујевца'', бр.34/18 и 1/19-испр.). 

 

За време обављања такси превоза у такси возилу мора да се налази:  

 

1) фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику (решење о испуњености 

услова такси возача, издато по раније важећој Одлуци о ауто такси превозу или решење 

којим се превознику одобрава обављање такси превоза на територији града Крагујевца);  

2) важећа такси дозвола за возача;  

3) важећа такси дозвола за возило;  

4) ценовник утврђен  од стране Градског већа града Крагујевца;  

5) уговор о раду за возача запосленог код такси превозника;  

6) доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја;  

7) обавештење Градске управе за привреду о броју телефона на који корисник такси 

превоза може изјавити притужбе на пружену такси услугу;  

8) фотокопија сагласности или сагласност у електронском облику за издавање кровне 

ознаке;  

9) потврда о баждарењу таксиметра;  

10) важеће лекарско уверење о здравственој способности за управљање моторним 

возилом и  

11) пријава на обавезно социјално осигурање (образац МА) или уверење са подацима о 

осигурању.  

 

Документација из става 1. овог члана тачка 2), 4) и 7) морају да буду видно истакнуте у 

такси возилу за време обављања такси превоза.  

 

Напомена: Сагласност из тачке 8) ће се контролисати по  завршеном поступку 

прописивања изгледа и набавке кровних ознака.  
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