
  
 

 
На основу члана 20. тачке 5. и 13. Закона о локалној самоуправи (''Сл. 

фласник РС'', бр. 129/2007), члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају 
(''Сл. фласник РС'', бр. 46/95, 66/2001, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 119. 
Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за 
возила у саобраћају на путевима ("Службени гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012 и 
19/2013) и члана 40. и 84. Статута града Лознице (''Сл. лист града Лознице'', 
бр.19/2008 и 6/2013), Скупштина града Лознице на седници одржаној дана 17. 
септембра 2013. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
о  изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси 

превоза  на територији  града Лознице 
 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о организацији и начину обављања ауто-такси превоза  на 
територији  града Лознице ("Сл. лист града Лознице", бр. 9/09, 11/10, 4/11, 1/12, 
2/13 и 4/13) члан 33. мења се и гласи: 
 

''Члан 33. 
 

Регистровани ауто-такси превозници који поседују такси дозволе издате пре 
ступања на снагу основне Одлуке о организацији и начину обављања ауто-такси 
превоза на територији града Лознице („Службени лист града Лознице“, број 9/09),  
односно дана 30.12.2009. године (у даљем тексту: стари ауто-такси превозници), 
чије такси возило не испуњава услове прописане нормом ''EURO 3'', могу обављати 
делатност ауто-такси превоза на територији града Лознице тим возилом, само под 
условом да је то возило уписано у такси дозволи. 

 
 Такси-возило из става 1. овог члана ће и даље бити обележено такси 

таблицама црвене боје. 
 
Стари ауто-такси превозници из става 1. овог члана, у случају да у току 

обављања делатности мењају регистарске таблице или таксиметар на такси-возилу 
из става 1. овог члана, морају добити решење о утврђивању испуњености услова за 
то возило од градског саобраћајног инспектора, a што ће бити и унето као промена 
у такси дозволу. 

 
 Приликом промене такси-возила из става 1. овог члана, наредно такси 

возило мора испуњавати услове прописане нормом ''EURO 3'', и том приликом 
стари ауто-такси превозници из става 1. овог члана ће добити нову такси дозволу и 
такси таблице наранџасте боје, на основу решења о утврђивању испуњености 
услова за такси возило, а за ауто-такси возача предузетника и решења о утврђивању 
испуњености услова за ауто-такси возача, издатих од стране градског саобраћајног 
инспектора, у складу са одредбама ове Одлуке. '' 
 

 
 
 
 



 
Члан 2. 

 
Члан 33 а. мења се и гласи: 

 
'' Члан 33 а. 

 
Стари ауто-такси превозници, чије такси возило не испуњава услове 

прописане нормом ''EURO 3'' и које није уписано у такси дозволи, не могу 
обављати делатност ауто-такси превоза на територији града Лознице тим возилом. 

 
Превозници из  става 1. овог члана могу  обављати делатност ауто-такси 

превоза на територији града Лознице такси возилом које мора испуњавати услове 
прописане нормом ''EURO 3'', под условима и у поступку из члана 33. став 4. ове 
Одлуке.  '' 

 
Члан 3. 

 
Члан 33 б. мења се и гласи: 
 

''Члан 33 б. 
 
Предузетници, власници предузећа и власници других правних лица, 

регистровани пре 30.12.2009. године, а који су истовремено ауто-такси возачи, 
приликом усклађивања обављања делатности ауто-такси превоза са одредбама ове 
Одлуке, прописаних члановима 33. и 33 а. ове Одлуке, не морају имати најмање 
трећи степен стручне спреме. '' 
 

Члан 4. 
 

Члан 34. мења се и гласи: 
 

''Члан 34. 
 
 Сви ауто-такси возачи који обављају делатност ауто-такси превоза на 

територији града Лознице као запослени код регистрованих ауто-такси превозника 
(предузетника, предузећа и других правних лица), морају поседовати решење о 
утврђивању испуњености услова за ауто-такси возача, издато од стране градског 
саобраћајног инспектора, у складу са одредбама ове Одлуке. '' 
 

Члан 5. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 
листу града Лознице». 
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