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           На основу члана 48. и члана 108. став 3. 
Статута града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанин'', број 21/08), Градско веће града 
Зрењанина, дана 03.08.2011. године, донело је  
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 
I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Упутство о 
садржини и облику образаца евиденционог броја 
и такси-легитимације за такси-возило, такси-
легитимације за такси-возача и ценовника услуга 
ауто-такси превоза на територији града 
Зрењанина који је донео начелник Градске 
управе дана 29. јула 2011. године под 
бројем:016-148/11-IV.  
II   Ово решење објавити у ''Службеном листу 
града Зрењанина''. 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКО ВЕЋЕ 
Број  06-99-2 /11-III 
Дана 03.08.2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н                                                     

 
ПРЕДСЕДНИК  
ГРАДСКОГ ВЕЋА 

Др Милета Михајлов,с.р. 
 

 
-         На основу члана 15. став 1. тачка 15, члана 
59. став 1. тачка 2. и члана 108. став 4. Статута 
града Зрењанина (''Службени лист града 
Зрењанина'', број 21/08), члана 9. став 2. и члана 
13. став 1. Одлуке о ауто такси превозу путника 
на територији града Зрењанина (''Службени лист 
града Зрењанина'', бр. 11/11 и 12/11-испрвка), 
начелник Градске управе дана 29. јула 2011. 
године, доноси 
 

 

 
У  П  У Т С Т В О 

О   САДРЖИНИ И ОБЛИКУ ОБРАЗАЦА 
ЕВИДЕНЦИОНОГ  БРОЈА И  ТАКСИ-

ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ТАКСИ-
ВОЗИЛО,ТАКСИ –ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА 

ТАКСИ-ВОЗАЧА И ЦЕНОВНИКА УСЛУГА  
АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 
 

Члан. 1. 
 

 Овим Упутством прописују се садржина 
и облик образаца евиденционог броја, такси-
легитимације за такси-возила, такси-
легитимација за такси-возача и ценовника услуга 
ауто-такси превоза и начин њиховог издавања 
превозницима  који испуњавају прописане 
услове за обављање послова ауто-такси превоза 
регулисане Одлуком о ауто-такси превозу 
путника на територији града Зрењанина. 
 

Члан 2. 
 
1. ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИОНОГ БРОЈА 
ТАКСИ-ВОЗИЛА 
 

Евиденциони број такси-возила садржи 
следеће податке: 
− Грб града,  
− ознаку да је то евиденциони број такси возила, 
− евиденциони број, 
− назив града: Град Зрењанин и  
− заштитни број обрасца: ГУЛЕРР 0001.  

Евиденциони број такси-возила је 
израђен од папира, штампан на обрасцу oкруглог 
облика, димензија 10х10 сантиметара, чија 
позадина је у основи беле боје, исписан 
бројевима црне боје, у виду налепнице са 
специјалним лепком за лако одлепљивање и 
поновно лепљење а у свему према графичком 
приказу датом у прилогу број 1.
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ПРИЛОГ БРОЈ 1.  
 

 
 
 

Члан 3. 
 

2. ОБРАЗАЦ ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА 
ТАКСИ-ВОЗИЛО ПРЕВОЗНИКА 

 
Такси-легитимација за такси-возило 

превозника садржи следеће податке : 
− редни број регистра, 
− име и презиме предузетника и његов 
јединствени матични број грађана односно 
назив и седиште  правног лица, 

− порески идентификациони број (ПИБ), 
− адресу седишта радње односно пребивалишта 
предузетника, односно правног лица, 

− регистарску ознаку, марку и тип такси-
возилак, 

− евиденциони број такси-возила, 
− датум издавања такси-легитимације, 

 
 
 
 
 
− заштитни број обрасца и 
− назив такси-удружења, уколико је  предузет-
ник односно привредно друштво или друго 
правно лице његов члан. 

 
Такси-легитимација за такси-возило је изра-

ђена од папира с интегрисаним воденим знаком 
или холограмом у циљу спречавања злоупотребе, 
штампан на обрасцу правоугаоног облика, у виду 
дводелне картице,димензија 7х9 сантиметара, 
које су у расклопљеном стању димензија 14х9 
сантиметара чија позадина је у основи жуте боје, 
са основним грбом града, која садржи напред 
наведене податке, исписане словима односно 
бројевима црне боје, а у свему према графичком 
приказу датом у прилогу број 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Грб града 
Евиденциони број: 

1 

 
 

 

ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ  
ТАКСИ ВОЗИЛА  

1 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

               
                      ГУЛЕРР 0001. 
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ПРИЛОГ БРОЈ  2. 
ПРОМЕНА ПОДАТАКА: 
 
ДАТУМ: ______        потпис 
                                 М.П. 
 
 
   ПРОМЕНА ПОДАТАКА:                          
_________________________ 
 
ДАТУМ:__________потпис 
                                  М.П. 
 
 
Промена података : 
 
Датум :__________Потпис 
 М.П.            4 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН 
 

 
       ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА 
             ТАКСИ –ВОЗИЛА 
          

 
     /Важи уз саобраћајну дозволу/ 
                        Редни број регистра______ 
 
Заштитни број обрасцаГУЛЕРР 0002. 

 
1.ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  ПРЕДУЗЕТНИКА И  
ЈМБГ_______________________________________ 
 
 
2.НАЗИВ  ТАКСИ-ПРЕВОЗНИКА 
 

3.ПИБ 
 
__________________________________ 
 
 
 
 
 
4.АДРЕСА 
СЕДИШТА_________________________________ 
 
 
 
5.РЕГИСТАРСКА ОЗНАКА ТАКСИ 
ВОЗИЛА__________ 
 
 

 
 

                                            2 

6.МАРКА  ТАКСИ 
ВОЗИЛА___________________________ 
 
 
 
7.ТИП ТАКСИ ВОЗИЛА______________________ 
8.EВИДЕНЦИОНИ БРОЈ ТАКСИ-ВОЗИЛА_____ 
_____________________________________________ 
 
8.НАЗИВ ТАКСИ УДРУЖЕЊА ,УКОЛИКО ЈЕ 
ЊЕГОВ 
ЧЛАН_______________________________________ 
 
 
9.ДАТУМ ИЗДАВАЊА ТАКСИ  
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ___________________________ 

 
                                   потпис 
                           ________________ 
                                    М.П. 
                                                                                                                                                            
 
 

3 

 
Члан 4. 

 
3. ОБРАЗАЦ  ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈЕ  ЗА 
ТАКСИ-ВОЗАЧА  ПРЕДУЗЕТНИКА И 
ТАКСИ-ВОЗАЧА ЗАПОСЛЕНОГ КОД  
ПРЕВОЗНИКА 

 
Такси-легитимација за такси-возача 

предузетника  и такси возача запосленог код 
превозника садржи следеће  податке : 
− редни број регистра, 
− фотографију возача (3х4сантиметра),  
− име и презиме и јединствени матични број 
грађана (ЈМБГ), 

− адресу пребивалишта, 

− датум издавања такси легитимације,  
− заштитни број обрасца и 
− назив привредног друштва односно другог 
правног лица  код кога је  такси-возач 
запослен. 

Такси-легитимација за такси-возача је 
израђена од папира с интегрисаним воденим 
знаком или холограмом у циљу спречавања 
злоупотребе, штампан на обрасцу правоугаоног 
облика, у виду дводелне картице,димензија 7х9 
сантиметара, које су у расклопљеном стању 
димензија 14х9 сантиметара, чија позадина је у 
основи плаве боје, са основним грбом града, која 
садржи напред наведене податке, исписане 
словима односно бројевима црне боје, а у свему 
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према графичком приказу датом у прилогу број 3. 
 
ПРИЛОГ БРОЈ  3. 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА: 
 
ДАТУМ : ______      потпис 
                                 М.П. 
 
 
 
 ПРОМЕНА ПОДАТАКА: 
______________________ 
 
Датум:__________Потпис 
                                  М.П. 
 
Промена података : 
 
Датум :__________Потпис 
 М.П. 
                   4.                            

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДСКА УПРАВА ЗРЕЊАНИН 

 
 

ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈА 
ТАКСИ –ВОЗАЧА 

 
/Важи уз личну карту/ 

 
Редни број регистра __ 

Заштитни број обрасцаГУЛЕРР0003. 

 
1. ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ТАКСИ 

ВОЗАЧА:______________________ 
2. АДРЕСА ПРЕБИВАЛИШТА_________ 
______________________________ 
 
 

 
3.ЈЕДИНСТВЕНИ МАТИЧНИ БРОЈ ГРАЂАНА 

_______________________________ 
 

2 

4. НАЗИВ,СЕДИШТЕ И АДРЕСА ПРЕВОЗНИКА 
КОД КОГА ЈЕ ТАКСИ- ВОЗАЧ ЗАПОСЛЕН 
_____________________________________________
_____________________________________________ 
 
5. ДАТУМ ИЗДАВАЊА ТАКСИ-ЛЕГИТИМАЦИЈЕ: 
_________________________________________ 

 
 
 

ПОТПИС 
 

М.П. 
 
 
                                         
                                                                               
 
 
 

3 

                       
Члан 5. 

 
4. ОБРАЗАЦ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА АУТО-
ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Образац ценовника се доноси ради 

утврђивања елемената накнаде за обављање 
такси-превоза, који садржи ценовник и који се 
као такав презентује криснику такси-услуга . 
Образац ценовника садржи следеће податке: 
− назив ценовника, 
− заштитни број обрасца, 
− редни број регистра и 

− састоји се од табеларног и текстуалног дела : 
А.Табеларни део се састоји од  пет (5) колона  
водоравно и пет (5) колонa справно.Текст у 
колонама : 
1.колона водоравно: Редни број, усправно:1.2.3.4. 
2. колона водоравно: Назив услуге,усправно: 
старт, вожња по километру, чекање по часу и 
посебна доплата за пртљаг тежи од 30 кг. 
3. колона водоравно Тарифа 1 (06:00-22:00), 
усправно: колона где се уписује цена.  
4. колона водоравно Тарифа 2 (22:00-06:00) и  
недељом и  државним празницима, усправно: 
колона где се уписује цена. 

 
 
 

ФОТОГРА-
ФИЈА 
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5. колона водоравно Тарифа 3 (вожња ван града), 
усправно: колона где се уписује цена. 
Б. Текстуални део : 
- Цене су изражене у динарима  
- У цене је урачунат  и превоз личног пртљага 
путника до 30. кг, а преко 30. кг се плаћа 
посебна доплата са којом путник мора бити 
упознат и сагласан пре започињања превоза, у 
супротном путник није у обавези да превоз 
доплати. 
-  Ако није у могућности да заврши започети 
превоз на територији града Зрењанина, осим у 
случају квара такси-возила, такси-возач може да 
наплати половину износа који у моменту 
прекида превоза покаже таксиметар. 

Образац ценовника  услуга ауто-такси 
превоза на територији града Зрењанина је 
израђен од папира с интегрисаним воденим 
знаком у циљу спречавања злоупотребе, 
штампан на обрасцу правоугаоног облика, 
димензија 10х15 сантиметара, чија позадина је у 
основи беле боје, са основним грбом града, која 
садржи напред наведене податке, исписане 
словима односно бројевима црне боје, у виду 
налепнице са специјалним лепком за лако 
одлепљивање  и  поновно  лепљење,  а  у  свему  
према  графичком  приказу  датом  у прилогу 
број 4. 

                              

ПРИЛОГ БРОЈ 4. 
 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА 
ВОЈВОДИНА 
ГРАД  ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА 
ЗРЕЊАНИН 

 
 

Ц Е Н О В Н  И К 
УСЛУГА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА 
ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 
 

РЕД. 
БРОЈ 

НАЗИВ 
УСЛУГЕ 

ТАРИФА 1 
(06:00-
22:00) 

ТАРИФА 2 
(22:00-

06:00) И 
НЕДЕЉОМ 

И 
ДРЖАВНИ

М 
ПРАЗНИЦ

ИМА   

ТAРИФА 3 
(ВОЖЊА 

ВАН 
ГРАДА) 

1. СТАРТ    

2. 
ВОЖЊА ПО 
КИЛОМЕТРУ    

3. 
 
ЧЕКАЊЕ ПО 
ЧАСУ    

4. 

ПОСЕБНА 
ДОПЛАТА ЗА 
ПРТЉАГ 
ТЕЖИ ОД 
30КГ. 

   

                    Цене су изражене у динарима. 
                У цене је урачунат  и превоз личног пртљага путника до 30. кг, а преко 30. 
кг се плаћа посебна доплата са којом путник мора бити упознат и сагласан пре 
започињања превоза,у супротном путник није у обавези да превоз доплати. 
                  Ако није у могућности да заврши започети превоз на територији града 
Зрењанина ,осим у случају квара такси-возила,такси-возач може да наплати 
половину износа који у моменту прекида превоза покаже таксиметар. 
 

РЕДНИ БРОЈ РЕГИСТРА_____________ 
ЗАШТИТНИ БРОЈ ОБРАСЦА ГУЛЕРР0004 

       ПОТПИС 
         М.П.         
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Члан 6. 
 

             Евидециони број, такси-легитимацију за 
такси-возило, такси-легитимацију за такси-
возача и образац ценовника услуга ауто-такси 
превоза издаје Град Зрењанин- Одељење за 
локални економски и рурални развој и 
инвестиције (у даљем тексту Одељење за ЛЕР). 
             Одељење за ЛЕР обезбеђује штампање и 
израду легитимација из става 1. овог члана, а 
трошкове издавања сноси Град. 
                                                    

Члан 7. 
 
            Ако такси-возач предузетник или такси-
возач запослени код превозника изгуби или на 
други начин остане без евидеционог броја, 
такси-легитимације за такси-возило, такси-
легитимације за такси-возача или образца 
ценовника услуга ауто-такси превоза о томе 
обавештава Одељење за ЛЕР и подноси доказе 
да је изгубљен евиденциони број односно 
легитимација или доказ да је изгубљен 
евиденциони број односно легитимација 
оглашена неважећом. 

          У случају из става 1. овог члана Одељење 
за ЛЕР издаје нову легитимацију а трошкове 
поновног издавања сноси такси-превозник коме 
се легитимација или друге ознаке издају. 

 
Члан 8. 

 
            Ово Упутство ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу града 
Зрењанина'' а по добијању сагласности од стране 
Градског већа . 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД ЗРЕЊАНИН 
ГРАДСКА УПРАВА  
Број:016-148/11-IV 
Дана: 29. јула 2011. године 
З Р Е Њ А Н И Н 
 

НАЧЕЛНИК 
ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

Александра Одавић-Мак,с.р.

 
 

                                                                             
С А Д Р Ж А Ј 

 
Редни број                                                    П Р Е Д М Е Т                                                    Страна 
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