
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНА ВАРВАРИН  

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВАРВАРИН 
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ, ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ И ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 
ЗАХТЕВ ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ  ЗА ВОЗАЧА ТАКСИ ВОЗИЛА 

 

На основу члана 88. став 6. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

(„Службени гласник РС“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и 

члана 14. Одлукe о такси превозу путника на територији општине Варварин („Службени лист 

општине Варварин“, број 39/2020), подносим захтев за издавање дозволе за возача такси 

возила, и то: 

Име и презиме возача: ________________________________, ЈМБГ______________________. 

□ Возач је предузетник, одговорно лице.  

□ Возач је запослен код предузетника, односно у правном лицу.  

 

Пребивалиште и адреса стана возача: _______________________________________________. 

 

Име и презиме/предузетника/ пословно име правног лица/ подносиоца захтева 

 

________________________________________________________________________________ 

 

ПИБ __________________________, и Матични број радње ______________________ 

 

Уз захтев достављам: 

РБ Документа 
Форма 

документа 

1.  Лична карта (за возача) Фотокопија/ 

Са читача 

2. Фотокопија возачке дозволе (за возача) (возачка дозвола са уписаним 

кодом „95“, или сертификат о стручној копентентности за обављање 

послова професионалног возача сматра се да испуњава услове који се 

доказују документима под 7 и 8) 

Фотокопија/ 

Оргинал на увид 

3. Уговор о раду (ако је возач запослено лице) Фотокопија/ 

Оргинал на увид 

4. Пријава на обавезно социјало осигурање (за запосленог) Фотокопија/ 

Оргинал на увид 

5. Оригинал или оверена фотокопија важећег лекарског уверења о способности 

за обављање послова професионалног возача 

Фотокопија/ 

Оргинал на увид 

6. Две фотографије 3 х 3,5 cm (за возача) Оргинал 

7.* Диплома-Уверење (да има звање возача моторног возила или звање 

техничара друмског саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена 

стручне спреме) 

Фотокопија/ 

Оргинал на увид 

8.* Уверење да има радно искуство на пословима возача моторног возила од 

најмање пет година (што се доказује потврдом издатом од стране послодавца 

или уговором о раду закљученим у складу са законом који уређује ту област) 

Фотокопија/ 

Оргинал на увид 

9. Доказ о плаћеној накнади за услуге које врше органи општине  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. Фотокопију важеће такси дозволе за бар једно возило за које 

му је одобрено обављање такси превоза на територији 

општине Варварин 

  

2. Потврда да му правоснажном судском одлуком није 

забрањено обављање делатности такси превоза 

(ако је возач предузетник не прилаже се потврда) 

  

3. Потврду да није осуђиван на казну затвора дужу од две 

године за кривично дело против живота и тела, безбедности 

јавног саобраћаја и јавног реда и мира 

(ако је возач предузетник не прилаже се потврда) 

  

4. Потврду да му правоснажним решењем о прекршају није 

изречена мера забране управљања моторним возилом 

(ако је возач предузетник не прилаже се потврда) 

  

 

Напомене: 

1. Ако се захтев подноси за возача који је предузетник („власник радње“) докази под 

редним бројевима 2, 3, 4, 5, 7 и 8 се не достављају. 

2. Општинска управа је дужна да реши предмет у року од 30 дана од дана достављања 

уредне документације. 

 

Таксе/накнаде: 

□ Накнада за услуге које врше органи општине у износу од 1.000,00 динара, се уплаћује 

на жиро рачун број 840-742351843-94, корисник Буџет општине Варварин, позив на 

број по моделу 97 контролни број 65108, сврха дознаке „Накнада за издавање дозволе 

за возача такси возила“ по Тарифном броју 14. тачка 2. Таксене тарифе из Одлуке о 

општинским административним таксама и накнадама које представљају приход 

остварен делатношћу органа општине Варварин.  

 

У ________________________________, 

Дана, __________________ године 

 

 

 Име и презиме / пословно име подносиоца захтева 

 Адреса физичког лица / седиште правног лица 

 Контакт телефон 

 Потпис 

 


