
 
На основу члана 36. Закона о превозу у друмском саобраћају ( ''Сл. гласник 

РС'', бр. 46/95, 66/2001, 61/2005 и 62/2006), члана 4. Одлуке о организацији и 
начину обављања ауто-такси превоза на територији града Лознице ("Сл. лист града 
Лознице", бр.9/09)  и члана 34. Одлуке о Градском већу (''Сл. лист града Лознице'', 
бр.20/2008),   Градско веће Града Лознице доноси 
 
 

П Р О Г Р А М   
ОРГАНИЗОВАЊА АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 

ЛОЗНИЦЕ ЗА 2011. ГОДИНУ 
 
 

1.) Програмом организовања ауто-такси превоза на територији града 
Лознице одређено је 124 такси места са следећим распоредом по насељеним 
местима: 

 
 - 77 такси места - град Лозница; 
 -  4  такси места - Клупци; 
 - 13 такси места - Бања Ковиљача; 
 -  4  такси места - Варош Лешница; 
 - 26 такси места - остале месне заједнице. 
 

2.) Овим Програмом на територији града Лознице одређено је 124 такси-
места на такси станицама са следећим локацијама: 
 

1) Такси станица «Аутобуска станица» у непосредној близини аутобуске 
станице у Лозници, са капацитетом од 22 места; 

 
 2) Такси станица «Градска кафана» на коловозу улице Кнеза Милоша у 
Лозници, у непосредној близини објекта  Геодетске управе, са капацитетом од 7 
места; 
 
 3) Такси станица «Мала» на изграђеном паркиралишту уз улицу Војводе 
Путника у Лозници у непосредној близини Градске кафане, са капацитетом од 4 
места; 
 
 4) Такси станица «Пролеће» у улици Јована Цвијића у Лозници, на 
изграђеном простору у непосредној близини зграде Градске управе, са капацитетом 
од 6 места; 
 
 5) Такси станица «Плави јадран» на коловозу Гимназијске улице у Лозници 
у близини чесме, са  капацитетом од 7 места; 
 



 6)Такси станица «Болница» на паркиралишту изграђеном уз објекте 
здравственог центра «Др.Марин», на удаљености најмање 10м  од улаза у болнички 
круг, са капацитетом од 6 места; 
 
 7)  Такси станица «Штира центар» у улици Војводе Мишића (бивша 
Босанска) у Лозници, на изграђеном простору у близини подрума пића «Жабин», са 
капацитетом од 8 места ; 
 
 8) Такси станица «Зелена пијаца» на коловозу улице Слободана Пенезића у 
Лозници, од моста на реци Штири до Бањске улице, са капацитетом од 2 места; 
 
 9) Такси станица «Лозница-центар» уз улицу трга Вука Караџића у Лозници, 
у непоредној близини моста преко реке Штире, са капацитетом од 10 места; 
 
 10) Такси станица «Лозница-Воћар» на изграђеном паркиралишту уз улицу 
трга Јована Цвијића у Лозници, у непоредној близини Гиманазије, са капацитетом 
од 3 места; 
 
 11) Такси станица «Борања» на изграђеном паркиралишту уз улицу Саве 
Ковачевића у Лозници, у непоредној близини зграде ШГ ''Борања'', са капацитетом 
од 2 места; 
 
 12) Такси станица «Робна пијаца» у Клупцима, у непосредној близини 
пијаце, са капацитетом од 4 места; 
 

13) Такси станица «Центар» у Бањи Ковиљача, на изграђеном паркингу код 
Дома здравља, са капацитетом од 10 места; 

 
            14) Такси станица «Јадарка» у Бањи Ковиљачи, на коловозу улице Народног 
Фронта, у близини робне куће, са капацитетом од 3 места; 
 
            15) Такси станица у Воћњаку са капацитетом 1 место;  
 
            16) Такси станица у Руњанима са капацитетом 1 место; 
 
            17) Такси станица у Тршићу са капацитетом од 2 места; 
 
            18) Такси станица у Бањи Бадањи са капацитетом 1 место; 
 
            19) Такси станица у Д.Добрићу са капацитетом 1 место; 
 
            20) Такси станица у Драгинцу са капацитетом 1 место; 
 
            21) Такси станица у Зајачи са капацитетом 1 место; 
 
            22) Такси станица у Ј.Лешници са капацитетом од 2 места; 



            23) Такси станица у Јаребицама са капацитетом 1 место; 
 
            24) Такси станица у Јошеви са капацитетом 1 место; 
 
            25) Такси станица у Козјаку са капацитетом 1 место; 
 
            26) Такси станица у Коренити са капацитетом од 2 места; 
 
            27) Такси станица у Лешници, на изграћеном паркиралишту уз 
саобраћајницу Трга ослобоћења којом је проведен локални пут Лешница – 
Ј.Лешница, са капацитетом  од 4 места; 
 
            28) Такси станица у Липници са капацитетом 1 место; 
 
            29) Такси станица у Л.Шору са капацитетом  од 2 места; 
 
            30) Такси стасница у Н.Селу са капацитетом 1 место; 
 
            31) Такси станица у Стражи са капацитетом 1 место; 
 
            32) Такси станица у Ступници са капацитетом 1 место;    
 
            33) Такси станица у Текеришу са капацитетом 1 место; 
 
            34) Такси станица у Цикотама са капацитетом 1 место; 
 
            35) Такси станица у Чокешини са капацитетом 1 место, 
 
 36) Такси станица у Јелаву са капацитетом од 2 места. 
 
 

3.) Заинтересовани за обављање ауто-такси превоза, или већ регистровани 
ауто-такси превозник у оквиру правног лица ради проширења возног парка, могу 
затражити одобрење за исто од надлежног органа. 
 
 4.) Програм организовања ауто-такси превоза на територији града Лозницe 
објавити у ''Сл. листу града Лознице''. 
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