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НОВА ВАРОШ

ТАКСИ ПРЕВОЗ
ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕТКУ РОКА
Скупштина опшштине Нова Варош донела је Одлуку о измени одлуке о такси превозу
("Службени лист општине Нова Варош", бр. 21/2016).
До измене је дошло у делу који се односни на прелазне и завршне одредбе, те измењени члан
48. гласи: "Правна лица и предузетници који обављају делатност такси превоза дужни су да своје
пословање ускладе са Законом и одредбама ове одлуке до 31. децембра 2016. године."
ПОДСЕЋАМО
- да је чланом 49. прописано да захтеви поднети до ступања на снагу ове одлуке решаваће се по
одредбама Одлуке о ауто-такси превозу ("Службени лист општине Нова Варош" бр. 8/2016), уколико
нису у супротности са одредбама ове одлуке, а ставом 2. истог члана прописано је да такси исправе,
издате у складу са одлуком из става 1. овог члана, важе до истека рока на који су издате, а најдуже до
истека рока у коме су правна лица и предузетници дужни да ускладе своје пословање са одредбама
Закона и ове одлуке,
- да је чланом 4. став 1. тачком 2.одлуке, прописано да је ТАКСИ ВОЗАЧ физичко лице које
управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или запослени код правног лица и које
испуњава услове прописане Законом и овом одлуком.
Дакле -ВОДИТИ РАЧУНА- да такси превозници који су регистровани као такси предузетници,
а имају запослене такси возаче, морају извршити пререгистрацију уписом у одговарајући основни
регистар (који води Агенција за привредне регистре или други орган или организација надлежна
за упис оснивања правног лица и другог субјекта) и делатност вршити као правно лице
(привредно друштво и друго правно лице) или искључиво сами обављати делатност такси
превоза (без запослених такси возача), што подразумева и да се за члана ужег породичног
домаћинства неће издавати такси дозвола за возача (такси легитимација) и исти се неће моћи запослити
код предузетника.
ТАКОЂЕ, ВОДИТИ РАЧУНА о продужетку Такси исправа, што подразумева да већ издате
такси исправе ( које су издате на основу старе Одлуке) важе до истека рока на који су издате, а
најдуже до 31. децембра 2016. године.
Ово обавештење, као и Одлуку о измени одлуке о такси превозу можете пронаћи на веб сајту
општине Нова Варош (www.novavaros.rs).
Aкт о примени прописа у форми обавештења донет је на основу члана 31. Закона o
инспекцијском надзору ( "Сл. гласник РС", бр.36/2015) и исти има превентивну сврху и сврху
подстицања, промоције и подржавања законитости и безбедности пословања и поступања и спречавања
настанка штетних последица.
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