
 
ПОСТУПАК ДОБИЈАЊА ОДОБРЕЊА (ДОЗВОЛЕ) ЗА ОБАВЉАЊЕ АУТО-ТАКСИ 

ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ 
 
Правни основ: 
 

1. Закон о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 46/95, 66/2001, 61/2005, 
91/2005, 62/2006, 31/2011 и 68/2015 - др. закони), 

2. Закон о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 
68/2015) и 

3. Одлука о ауто-такси превозу на територији општине Петровац на Млави 
(''Службени гласник општине Петровац на Млави'', бр. 2/2015) 

 
 Такси превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно друго правно 
лице (у даљем тексту: превозник) регистровано за обављање ове делатности, који испуњавају 
услове прописане горе наведеним Законима и Одлуком. 
 
Поступак је следећи: 
 
 1. Прво се заинтересовано физичко лице региструје у Агенцији за привредне регистре 
(АПР) са шифром 4932 (такси превоз) као шифром претежне делатности али без датума почетка 
обављања делатности, дакле физичко лице добија статус предузетника, ПИБ, матични број и сл. 
(преко канцеларије бр. 6. Општинске управе), 
 

 2. Након тога предузетник подноси Одељењу за инспекцијске послове, Инспектору за 
саобраћај, Општинске управе, Захтев за утврђивање испуњености услова возила за 
обављање ауто-такси превоза (образац бр. 1.) са предвиђеном документацијом (захтев се 
предаје писарници Општинске управе, канцеларија бр. 5.), 
 

 3. По добијању Решења којим се утврђује да возило испуњава услове за обављање такси 
превоза, предузетник подноси Одељењу за урбанизам, Групи за припрему планске 
документације, стратешко планирање и саобраћај, Општинске управе, Захтев за издавање 
одобрења за обављање ауто-такси превоза путника  (образац бр. 2.) са предвиђеном 
документацијом (захтев се предаје писарници Општинске управе, канцеларија бр. 5.), 
 

 4. Након добијања Одобрења за обављање ауто-такси превоза путника, предузетник 
подноси регистрациону пријаву промене уписа датума почетка обављања делатности АПР-у, уз 
коју је у обавези да у складу са одредбом члана 87. став 1. и 2. Закона о превозу путника у 
друмском саобраћају достави поменуто Одобрење у оригиналу или овереној копији (преко 
канцеларије бр. 6. Општинске управе), 
 

 5. На крају, након уписа датума почетка обављања делатности такси превоза у АПР, 
предузетник подноси Одељењу за урбанизам, Групи за припрему планске документације, 
стратешко планирање и саобраћај, Општинске управе, Захтев за издавање такси дозволе 
возила (образац бр. 3.) и  Захтев за издавање такси дозволе возача (образац бр. 4.) који се 
предају писарници Општинске управе, канцеларија бр. 5. 
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