
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА 

БРОЈ 16. ГОДИНА LIV 

09. ОКТОБРА 2019. ГОДИНЕ

С   Е   Н   Т   А 



На основу члана 88. став 8. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
("Службени гласник РС", број 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон, 83/2018 и 31/2019), 
члана 15. и 16. Одлуке о такси превозу ("Службени лист општине Сента" број 8/2019) и 
члана 66. став 1. тачка 43. Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", 
број 4/2019), Општинско веће општине Сента на својој седници одржаној дана 
24.09.2019. године доноси 

Правилник о обрасцу такси дозволе за возача и такси дозволе за возило 

1. Уводна одредба

Члан 1. 

Овим правилником ближе се прописује образац и садржина такси дозволе за возача, 
образац и садржина такси дозволе за возила, као и начин вођења евиденције о издатим 
такси дозволама. 

Такси дозвола се издаје двојезично, на српском језику ћириличним писмом и на 
мађарском језику латиничним писмом. 

2. Образац и садржина такси дозволе за возача

Члан 2. 

Такси дозвола је димензија 90 x 130 мм и заштићује се ПВЦ провидним омотом. 

Члан 3. 

Такси дозвола садржи предњи и задњи штампани део. 

Предња страна такси дозволе садржи:  

1) у горњем делу, у средини се налази текст:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АПВ - ОПШТИНА СЕНТА 
       ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
   SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAT - ZENTA KÖZSÉG 
   ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA", 

2) испод текста из тачке 1), у средини се налази грб општине Сента у боји;

3) испод грба, у средини се налази текст:

"ТАКСИ  ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА 
  A TAXI JÁRMŰ VEZETŐJÉNEK 

 ENGEDÉLYE" 

4) испод текста из тачке 3), у средини се налази текст: "Редни број регистра"
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5) испод текста из тачке 4), у средини се налази текст: "Regisztrációs sorszám"

6) десно поред текста из тачке 5) се налази означено место за уписивање редног броја
регистра; 

Полеђина такси дозволе садржи: 

1) у горњем делу, у средини се налази означено место за уписивање пословног имена
такси превозника и матични број; 

2) испод означеног места за уписивање пословног имена такси превозника и матичног
броја, у средини се налази текст: "(пословно име такси превозника и матични број"; 

3) испод текста из тачке 2), у средини се налази текст: "– a taxis szállító cégneve és
azonosító száma)"; 

4) испод текста из тачке 3), у средини се налази фотографија предузетника димензија
30 x 35 мм; 

5) испод фотографије, у средини се налази означено место за уписивање имена и
презимена такси возача на српском језику; 

6) испод означеног места за уписивање имена и презимена такси возача на српском
језику, у средини се налази текст "(име и презиме такси возача)"; 

7) испод текста из тачке 6), у средини се налази означено место за уписивање
презимена и имена такси возача на мађарском језику према правилима мађарског 
језика; 

8) испод означеног места за уписивање презимена и имена такси возача на мађарском
језику, у средини налази се текст "(a taxisofőr családi és utóneve)"; 

9) испод текста из тачке 8), у средини се налази означено место за уписивање ЈМБГ
такси возача; 

10) испод означеног места за уписивање ЈМБГ такси возача, у средини се налази текст:
"(ЈМБГ – személyi szám)"; 

11) испод текстa изу тачке 10), у средини налази се означено место за уписивање
адресе пребивалишта такси возача на српском језику; 

12) испод означеног места за уписивање адресе пребивалишта такси возача, у средини
налази се текст "(адреса пребивалишта такси возача)"; 

13) испод текстa изу тачке 12), у средини налази се означено место за уписивање
адресе пребивалишта такси возача на мађарском језику; 

14) испод означеног места за уписивање адресе пребивалишта такси возача, у средини
налази се текст "(а taxisofőr lakcíme)"; 
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15) испод текста из тачке 14), у средини се налази означено место за уписивање статуса
такси возача на српском и на мађарском језику; 

16) испод означеног места за уписивање статуса такси возача, у средини налази се
текст "статус такси возача – a taxisofőr státusa"; 

17) испод текста из тачке 16), у средини налази се означено место за уписивање датума
издавања такси дозволе према правилима српског језика; 

18) испод означеног места за уписивање датума издавања такси дозволе, у средини
налази се текст: "(датум издавања – a kiadás időpontja)"; 

19) испод текста из тачке 18), у средини се налази означено место за потпис
овлашћеног лица и печата надлежног органа за издавање такси дозволе; 

20) испод означеног места за потпис овлашћеног лица и печата надлежног органа за
издавање такси дозволе, у средини се налази текст: "(потпис и м.п. – aláírás és a p.h.)". 

Члан 4. 

Такси дозволу издаје Одељење за грађевинске и комуналне послове (у даљем тексту: 
Одељење). 

Ако такси превозник изгуби, оштети или на други начин остане без такси дозволе 
дужан је да у року од три дана огласи неважећом у најмање једном дневном листу, који 
излази на подручју општине Сента и да поднесе захтев Одељењу за издавање нове 
такси дозволе. 

Такси превозник уз захтев из става 2. овог члана подноси доказ о оглашавању. 

3. Образац и садржина такси дозволе за возило

Члан 5. 

Такси дозвола је димензија 90 x 130 мм и заштићује се ПВЦ провидним омотом. 

Члан 6. 

Такси дозвола садржи предњи и задњи штампани део. 

Предња страна такси дозволе садржи: 

1) у горњем делу, у средини се налази текст:

"РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АПВ - ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAT - ZENTA KÖZSÉG 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATALA", 
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2) испод текста из тачке 1), у средини се налази грб општине Сента у боји;

3) испод грба, у средини се налази текст:

"ТАКСИ  ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛО 
  A TAXI JÁRMŰ ENGEDÉLYE" 
4) испод текста из тачке 3), у средини се налази текст: "Редни број регистра"

5) испод текста из тачке 4), у средини се налази текст: "Regisztrációs sorszám"

6) десно поред текста из тачке 5) се налази означено место за уписивање редног броја
регистра; 

Полеђина такси дозволе садржи: 

1) у горњем делу, у средини се налази означено место за уписивање пословног имена и
седишта такси превозника; 

2) испод означеног места за уписивање пословног имена и седишта такси превозника, у
средини се налази текст: "(пословно име и седишта такси превозника"; 

3) испод текста из тачке 2), у средини се налази текст: "– a taxis szállító cégneve és
székhelye)"; 

4) испод текста из тачке 3), у средини се налази означено место за уписивање матичног
броја такси превозника; 

5) испод означеног места за уписивање матичног броја такси превозника, у средини се
налази текст "(матични број такси превозника – a taxis szállító azonosító száma)"; 

6) испод текста из тачке 5), у средини се налази означено место за уписивање пореско
идентификационог броја такси превозника; 

7) испод означеног места за уписивање пореско идентификационог броја такси
превозника, у средини налази се текст "(порески идентификациони број такси 
превозника"; 

8) испод текста из тачке 7), у средини налази се текст "– а taxis szállító adóazonosító
száma)"; 

9) испод текста из тачке 8), у средини се налази означено место за уписивање
регистарске ознаке такси возила; 

10) испод означеног места за уписивање регистарске ознаке такси возила, у средини се
налази текст: "(регистарска ознака такси возила – a taxi jármű rendszáma)"; 

11) испод текстa изу тачке 10), у средини налази се означено место за уписивање марке
и модела такси возила; 
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12) испод означеног места за уписивање марке и модела такси возила, у средини налази
се текст "(марка и модел такси возила – a taxi jármű márkája és típusa)"; 

13) испод текстa изу тачке 12), у средини налази се означено место за уписивање броја
шасије такси возила; 

14) испод означеног места за уписивање броја шасије такси возила, у средини налази се
текст "(број шасије такси возила – а taxi jármű alvázszáma)"; 

15) испод текста из тачке 14), у средини налази се означено место за уписивање датума
издавања такси дозволе према правилима српског језика; 

16) испод означеног места за уписивање датума издавања такси дозволе, у средини
налази се текст: "(датум издавања – a kiadás időpontja)"; 

17) испод текста из тачке 16), у средини се налази означено место за потпис
овлашћеног лица и печата надлежног органа за издавање такси дозволе; 

18) испод означеног места за потпис овлашћеног лица и печата надлежног органа за
издавање такси дозволе, у средини се налази текст: "(потпис и м.п. – aláírás és a p.h.)". 

Члан 7. 

Такси дозволу издаје Одељење. 

Ако такси превозник изгуби, оштети или на други начин остане без дозволе дужан је да 
у року од три дана огласи неважећом у најмање једном дневном листу, који излази на 
подручју општине Сента и да поднесе захтев Одељењу за издавање нове дозволе. 

Такси превозник уз захтев из става 2. овог члана подноси доказ о оглашавању. 

4. Евиденција о издатим такси дозволама

Члан 8. 

Евиденцију о издатим такси дозволама води Одељење. 

Евиденција о издатим такси дозволама за возаче садржи: 

1. редни број регистра;
2. пословно име такси превозника и матични број;
3. име, презиме и јединствени матични број такси возача;
4. статус такси возача (предузетник или запослени);
5. адреса пребивалишта такси возача;
6. датум издавања такси дозволе.

Евиденција о издатим такси дозволама за возила садржи: 

1. редни број регистра;
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2. пословно име такси превозника и матични број;
3. седиште такси превозника;
4. регистарска ознака такси возила;
5. марка и модел такси возила;
6. број шасије такси возила;
7. датум издавања такси дозволе.

5. Завршне одредбе

Члан 9. 

Ступањем на снагу овог Правилника, престаје да важи Правилник о обрасцу за такси-
легитимацију ("Службени лист општине Сента" број 26/2016). 

Члан 10. 

Овај Правилник се објављује у "Службеном листу општине Сента". 
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Образац такси дозволе за возача – предњи део 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АПВ - ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAT - ZENTA KÖZSÉG 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 

HIVATALA 

ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА 
A TAXI JÁRMŰ VEZETŐJÉNEK 

ENGEDÉLYE 

Редни број регистра 
Regisztrációs sorszám  
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Полеђина обрасца такси дозволе за возача 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

(пословно име такси превозника и матични број 
– a taxis szállító cégneve és azonosító száma) 

 
 

 
 

(име и презиме такси возача)

(a taxisofőr családi és utóneve)

(ЈМБГ – személyi szám) 

(адреса пребивалишта такси возача)

(a taxisofőr lakcíme)

(статус такси возача – a taxisofőr státusa)

(датум издавања – a kiadás időpontja)

(потпис и м.п. – aláírás és a p.h.)
 

фотографија 
такси возача 

a taxisofőr 
fényképe 
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Образац такси дозволе за возило – предњи део 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА - АПВ - ОПШТИНА СЕНТА 
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СЕНТА 
SZERB KÖZTÁRSASÁG - VAT - ZENTA KÖZSÉG 
ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI 

HIVATALA 

ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗИЛО 
A TAXI JÁRMŰ ENGEDÉLYE 

Редни број регистра 
Regisztrációs sorszám  
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Полеђина обрасца такси дозволе за возило 

 

 

 
 

 

 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сента 
Општинско веће општине Сента 
Број: 344-26/2019-III         Председник општинског већа општине Сента 
Дана: 24.09.2019. године 
С     е     н     т     а     Рудолф Цегледи, с.р. 

(пословно име и седиште такси превозника 
– a taxis szállító cégneve és székhelye) 

(матични број такси превозника – a taxis szállító azonosító száma) 

(порески идентификациони број такси превозника  
– a taxis szállító adóazonosító száma)

(регистарска ознака такси возила – a taxi jármű rendszáma)

(марка и модел такси возила – a taxi jármű márkája és típusa)

(број шасије такси возила – a taxi jármű alvázszáma)

(датум издавања – a kiadás időpontja)

(потпис и м.п. – aláírás és a p.h.)
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142. ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦУ ТАКСИ ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗАЧА И ТАКСИ 
ДОЗВОЛЕ ЗА ВОЗИЛО 1557 

143. 
ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И 
НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ 
СВОЈИНИ У ОПШТИНИ СЕНТА 
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ИЗДАВАЧ: 
Одељење за скупштинске  и  извршне  послове,  Сента,   
Главни трг бр. 1. Тел. 024/655-444  

ОДГОВОРНИ 
УРЕДНИК: Игор Стојков, дипл. правник, секретар Скупштине општине Сента 
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