Заменик градоначелника града Београда 14. новембра 2017. године, на основу члана 23. став 2.
и члана 24. тачка 6. Закона о главном граду ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 83/14 - др. закон и
101/16 - др. закон) и члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда ("Службени лист
Града Београда", бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 - одлука УС) и члана 17. став 16. Одлуке о такси
превозу ("Службени лист Града Београда", број 126/16), донео је

УПУТСТВО
О ИЗГЛЕДУ И ИЗДАВАЊУ ТАКСИ ИСПРАВА, ОЗНАКА И
ЦЕНОВНИКА
(Сл. лист града Београда бр. 86/17, 6/18, 69/19)
Пречишћен текст закључно са изменама из Сл. лист града Београда бр. 69/19 које су у
примени од 08/08/2019
(измене у чл.: 3, 4, 5).

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1. Х
Овим упутством утврђује се изглед, димензије, постављање и издавање такси исправа и ознака,
изглед и садржај ценовника и обавештења.
Члан 2.
(1) Исправе за такси возача су: такси дозвола и потврда о погодности и класификацији возила.
(2) Такси дозвола је исправа коју такси возач носи са собом приликом обављања делатности и коју
је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.
(3) Потврда о испитивању погодности и класификацији возила је такси исправа коју возач носи са
собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица.
Потврда о испитивању погодности и класификацији возила садржи регистарску ознаку возила за коју
је издата и рок важности потврде, који је годину дана од дана издавања за возила која су
класификована у "I" и "I lux" класу возила, односно шест месеци за возила која су класификована
у "II" класу возила.
Члан 3. Х
(1) Ознаке за такси возило су: идентификациона ветробранска налепница возила, кровна
ознака "TAXI", натпис са пословним именом и бројем телефона на задњим вратима такси возила.
(2) Идентификациона ветробранска налепница је ознака возила која садржи податке о такси возачу.
(3) Кровна ознака "TAXI" служи за визуелну и функционалну идентификацију возила и садржи број
кровне ознаке и основни грб града, чији изглед ће се утврдити пројектом, у складу са одлуком.
(4) Натпис са пословним именом и бројем телефона на задњим вратима такси возила је бочна
ознака такси возила коју предузетници и правна лица могу исписати на задњим вратима моторног
возила којим се обавља такси превоз.
(5) Такси предузетник који обавља такси превоз са кровном ознаком правног лица, није у обавези да
поседује кровну ознаку "TAXI" коју издаје организациона јединица Градске управе Града Београда,
надлежна за организовање и начин обављања такси превоза (у даљем тексту: организациона
јединица), већ је у обавези да поред кровне ознаке правног лица обавезно поседује на возилу
ветробранску идентификациону налепницу.
(6) Ценовник представља информацију за корисника ауто такси превоза о важећим ценама ауто
такси услуга.
(7) Обавештење садржи права и обавезе корисника такси услуге.

2. САДРЖАЈ ТАКСИ ИСПРАВА, ОЗНАКА, ЦЕНОВНИКА И ОБАВЕШТЕЊА
Члан 4. Х
(1) Такси дозвола садржи:
- пословно име правног лица или предузетника,

- број такси дозволе,
- име и презиме такси возача,
- статус такси возача (предузетник или запослени),
- јединствени матични број такси возача,
- адресу,
- слику.
(2) Идентификациона ветробранска налепница за такси возила садржи:
- белу или плаву позадину,
- натпис "TAXI",
- регистарски број возила.
(3) Кровна ознака "TAXI" садржи:
- натпис "TAXI",
- број кровне ознаке,
- основни грб Града Београда.
(4) Бочна ознака такси возила садржи натпис са пословним именом и бројем телефона.
(5) Потврда о погодности и класификацији такси возила садржи:
- регистарски број возила,
- име и презиме власника или корисника по основу уговора о лизингу,
- класу возила,
- марку и тип возила,
- рок важности.
(6) Ценовник садржи:
- Грб Града Београда,
- наслов "Град Београд",
- наслов "Ценовник такси услуга",
- табелу са тарифама и припадајућим ценама за старт, вожњу по 1 km и чекању за 1 час,
- испод табеле поднаслов "Ценовник такси услуге са аеродрома "Никола Тесла"",
- табелу са припадајућим ценама за старт, вожњу по 1 km и чекању за 1 час за вожње са локације
аеродрома "Никола Тесла" по зонама,
- датум од кода се ценовник примењује.
(7) Обавештење садржи:
- наслов "Права и обавезе корисника такси услуге";
- подтабела са правима корисника такси услуга и
- подтабела са обавезама корисника такси услуга;
- табела о корисним обавештењима корисника такси услуге као и телефоне у случају примедби
корисника.

3. ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ТАКСИ ИСПРАВА, ОЗНАКА И ЦЕНОВНИКА
Члан 5. Х
1. Такси дозвола
Такси дозвола је идентификациона картица, израђена од пластичног материјала, димензије
54 x 86 mm, чија позадина је у основи беле боје, са основним грбом града, која садржи податке о
такси возачу из члана 4. став 1. Упутства, исписана словима односно бројевима црне боје и
одговарајућу заштиту у циљу спречавања злоупотребе, а у свему према графичком приказу датом
у прилогу бр. 1.

2. Потврда о погодности и класификацији такси возила
Потврда о погодности и класификацији такси возила је исправа, израђена од пластичног материјала,
димензија 54 x 86 mm, чија позадина је у основи беле боје, са основним грбом града, која садржи
податке о такси возилу из члана 4. став 6. Упутства исписана словима, односно бројевима црне боје
и одговарајућу заштиту у циљу спречавања злоупотребе, а у свему према графичком приказу датом
у прилогу бр. 2.
3. Идентификациона ветробранска налепница за такси возила
Идентификациона ветробранска налепница за такси возила је ознака, чија позадина је у
основи беле или плаве боје, величине 54 x 86 mm, која садржи податке о такси возилу из
члана 4. став 2. Упутства исписана словима, односно бројевима црне боје, са одговарајућом
заштитом у циљу спречавања злоупотребе, а у свему према графичком приказу датом у
прилогу бр. 3. и 4.
4. брисана ("Сл. лист града Београда", бр. 69/19)
5. Кровна ознака "TAXI"
Кровна ознака "TAXI" је правоугаоног облика која садржи број кровне ознаке и основни грб града, у
свему према пројекту у складу са одлуком. За време превоза путника светло на кровној ознаци у
делу који садржи назив "TAXI" мора бити искључено, а у делу на којем је означен број мора остати
укључено. Светла кровне ознаке на такси возилима без путника остаје укључено.
6. Бочна ознака такси возила
Бочна ознака на такси возилу садржи натпис са пословним именом и бројем телефона, који се
исписује испод пословног имена словима, односно бројевима, чије димензије су минимум 50 mm.
7. Ценовник
Ценовник мора бити димензија не мањих од 85 x 85 mm, чија позадина је у основи беле боје, са
основним грбом града. Висина слова наслова "Ценовник" не може бити мања од 6 mm, док њихова
ширина не може бити мања од 4 mm. Висина слова поднаслова "Ценовник вожње са аеродрома
"Никола Тесла"" не сме бити мања од 5 mm, док њихова ширина не сме бити мања од 2,5 mm. Висина
осталих слова и бројева не сме бити мања од 3 mm, док ширина истих не сме бити мања од 2 mm.
Слова исписати црном бојом. Овај ценовник израдити у свему према графичком приказу датом
у прилогу број 5.
8. Обавештење
Обавештење мора бити димензија од 100 x 140 mm, чија позадина је у основи беле боје. Висина
наслова "ОБАВЕШТЕЊЕ" не може бити мање од 6 mm, док ширина слова у наслову не може бити
мања од 4 mm. Висина осталих слова и бројева не сме бити мања од 3 mm, док ширина истих не
сме бити мања од 2 mm, слова исписати црном бојом. Ово обавештење израдити у свему према
графичком приказу датом у прилогу број 6.

4. ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ИСПРАВА И ОЗНАКА
Члан 6. Х
(1) Организациона јединица издаје правном лицу и такси предузетнику такси исправе и ознаке, на
основу решења Агенције за привредне регистре о упису такси предузетника или правног лица за
обављање делатности такси превоза и одобрења издатог од стране организационе јединице.
(2) Брисан ("Сл. лист града Београда", бр. 6/18) .
(3) Потврду о погодности и класификацији возила правном лицу, односно предузетнику, издаје
организациона јединица, на основу достављеног извештаја комисије, која врши испитивање
погодности и класификацију возила, у складу са Правилником о испитивању погодности и
класификацији возила.
(4)
Идентификациону
ветробранску
налепницу
за
такси
возило
класификовано
у "I лукс", "I" и "II" класу, правном лицу, односно предузетнику издаје организациона јединица на
основу извештаја комисије која врши испитивање погодности и класификацију возила, у складу
са Правилником о испитивању погодности и класификацији возила.
(5) Правно лице и такси возач дужни су да све измене података које садржи такси дозвола и друге
исправе пријаве организационој јединици у року од петнаест дана од дана наступања измене.
(6) У случају оштећења, односно губитка такси исправе или ознаке, правно лице односно
предузетник је дужан да губитак односно оштећење, пријави организационој јединици у року од три
дана од наступања промене, ради евидентирања у регистру такси исправа и ознака и издавања
дупликата.
(7) Трошкове издавања дупликата такси исправе или ознаке сноси правно лице, односно
предузетник.

5. ПОСТАВЉАЊЕ ТАКСИ ИСПРАВА, ОЗНАКА, ЦЕНОВНИКА И
ОБАВЕШТЕЊА
Члан 7. Х
(1) Такси возач је дужан да такси дозволу и потврду о погодности и класификацији возила носи са
собом и да исте покаже овлашћеном лицу на његов захтев.
(2) Идентификациону ветробранску налепницу за такси возило поставља овлашћено лице
организационе јединице.
(3) Идентификациона ветробранска налепница за такси возило поставља се на ветробранско стакло
са унутрашње стране, усправно, што ближе горњој и десној бочној страници ветробранског стакла.
(4) Бочну ознаку на задња врата такси возила поставља правно лице, односно предузетник.
(5) Ценовник поставља правно лице, односно предузетник у складу са Законом и одлуком о такси
превозу.
(6) Обавештење поставља правно лице, односно предузетник у возилу поред ценовника.
Члан 8.
Даном ступања на снагу овог упутства престаје да важи Упутство о изгледу и издавању такси
исправа и ознака ("Службени лист Града Београда", бр. 11/14 и 3/15).
Члан 9.
Ово упутство о изгледу и издавању такси исправа ознака и ценовника ступа на снагу осмог дана од
дана објављивања у "Службеном листу Града Београда", изузев одредба члана 4. ст. 2. и 3. овог
упутства, које се примењују од 1. августа 2018. године.

