
                                        ШИФРА:IV-34 
  
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 
ГРАД НОВИ САД 
ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ  

 

ЗАХТЕВ ЗА  

КОРИШЋЕЊЕ  МЕСТА  НА TАКСИ СТАЈАЛИШТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

НОВОГ САДА 
 

На основу члана  27. став 2. Одлукe о такси превозу на територији Града Новог 

Сада (''Службени лист Града Новог Сада'', бр. 12/19, 13/19- испр, 20/19- испр. и 31/19), 

подносим захтев за коришћење места на такси стајалиштима на територији Града Новог 

Сада  

___________________________________________________________________________ 

(име и презиме/предузетника/пословно име привредног друштва/ подносиоца захтева),  

______________________      _______________________    ________________________ 

          ЈМБГ                                              ПИБ                                  матични број радње 

_____________________________                _______________________________________ 

регистарска ознака возила                                  временски перид коришћења стајалишта 

I. Уз захтев достављам : 

РБ Документа Форма документа 

1  Решење Граске управе за саобраћај и путеве за такси 

дозволу за возача  
Фотокопија 

2. Решење о давању сагласности Градске управе за 

саобраћај и путеве за коришћење  кровне ознаке 
 

Фотокопија 

3. Решење Граске управе за саобраћај и путеве за такси 

дозволу за возило 
 фотокопија 

13. Доказ о плаћеној градској административној такси (за 

предузетника и привредно друштво) 
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. Решење Граске управе за саобраћај и путеве за 

такси дозволу за возача 
 

 

2.  Решење о давању сагласности Градске управе 

за саобраћај и путеве за коришћење  кровне 

ознаке 
 

 

 

3. Решење Граске управе за саобраћај и путеве за 

такси дозволу за возило  
 

 

 

Напомена:  

Увидом у службену евиденцију, односно регистар коју води Градска управа, може 

да се реши по овом захтеву. 

 Градска управа за саобраћај и путеве  је дужна да  поступи по захтеву у року од 

осам дана од дана пријема захтева и реши предмет  у  року од 30  данa  од дана 

достављања уредне документације. 

Таксе/накнаде: 

Градска административна такса у износу од 990,00 динара се уплаћује на текући 

рачун број 840-742241843-03 корисник Буџет Града Новог Сада, позив на број 97  11-223, 

сврха дознаке „градска административна такса“.  

 

Место и датум __________________ 
 
 

Адреса/Седиште 
______________________________ 

Контакт телефон 
_______________________________ 

Потпис    
_______________________________ 

 


