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Цена 265 динара

Заменик градоначелника града Београда, 25. маја 2022. године, на основу члана 94. став 2. Закона о превозу путника
о друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20), члана 23. став 2. и
члана 24. тачка 6. Закона о главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и
111/21 – др. закон), члана 25. став 1. тачка 13. члана 51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист
Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”,
број 60/19) и члана 5. став 4. Одлуке о такси превозу („Службени лист Града Београда”, бр. 126/16, 29/21 и 71/21), донео је

ПР ОГРАМ
ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ ПРЕВОЗОМ У ГРАДУ БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 25. МАЈА 2022. ГОДИНЕ ДО 25. МАЈА 2027.
ГОДИНЕ
1. У оквиру планирања потреба у јавном превозу путника и ствари у Београду за период од 25. маја 2022. године до 25.
маја 2027. године, овим програмом се утврђује оптималан број такси возила, чијим радом се задовољавају потребе за такси
превозом у Београду.
Овај програм се доноси на основу Студије „Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду’’ из
2020. године.
2. У оквиру планираних потреба града за такси превозом из тачке 1. овог програма, утврђује се да је за период од 25.
маја 2022. године до 25. маја 2027. године, потребан укупан оптимални број од 7.006 такси возила.
На основу овог програма градоначелник града Београда посебним актом утврђује дозвољени број такси возила у граду
Београду за сваку календарску годину, све до постизања оптималног броја у 2027. години.
3. Привредна друштва и предузетници који на дан доношења овог програма обављају делатност такси превоза и испуњавају услове у складу са законом и Одлуком о такси превозу, наставиће са обављањем ове делатности.
4. Даје се сагласност Секретаријату за јавни превоз да за обављање такси превоза возилима преко потребног броја такси возила из тачке 2. овог програма, изда сагласност за обављање делатности такси превоза лицима која испуњавају услове
у складу са Одлуком Уставног суда IУ бр. 53/04 („Службени гласник РС”, број 90/05).
5. Овај програм објавити у „Службеном листу Града Београда”, а примењује се данoм објављивања.
Заменик градоначелника Града Београда
Број 34-4242/22-Г-01, 25. маја 2022. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.

Заменик градоначелника града Београда, 25. маја 2022. године, на основу члана 23. став 2. и члана 24. тачка 6. Закона о
главном граду („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 37/19 и 111/21 – др. закон), члана
51. став 2. и члана 52. тачка 6. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени
гласник РС”, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист Града Београда”, број 60/19) и члана 94. став 4. Закона о превозу путника о друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18 – др. закон, 83/18, 31/19 и 9/20), донео је

РЕШЕЊЕ
О ДОЗВОЉЕНОМ БРОЈУ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА У ГРАДУ БЕОГРАДУ ЗА 2022. ГОДИНУ
I. Дозвољени број такси возила за обављање такси превоза у граду Београду за 2022. годину износи 6410 (шест хиљада
четири стотине десет) возила, односно 500 возила више у односу на постојећи број возила за обављање такси превоза на
дан доношења овог решења.
II. Привредна друштва и предузетници који на дан доношења овог решења обављају делатност такси превоза и испуњавају услове у складу са законом и Одлуком о такси превозу, наставиће са обављањем ове делатности.
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III. Секретаријат за јавни превоз за обављање такси превоза возилима преко потребног броја такси возила из тачке I
овог решења, издаје сагласност за обављање делатности такси превоза лицима која испуњавају услове у складу са Одлуком
Уставног суда 1У бр. 53/04 („Службени гласник РС”, број 90/05).
IV. На поступке који нису окончани до дана ступања на снагу овог решења примењиваће се решење број: 34-7726/19-Г01 од 14. новембра 2019. године.
V. Ово решење објавити у „Службеном листу Града Београда”, а ступа на снагу даном објављивања.
Заменик градоначелника Града Београда
Број 34-4243/22-Г-01, 25. маја 2022. године
Заменик градоначелника
Горан Весић, ср.
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САДРЖАЈ
Страна
Програм потреба за такси превозом у граду Београду за период од 25. маја 2022. године до 25. маја 2027. године
Решење о дозвољеном броју возила за обављање такси превоза у граду Београду за 2022. годину – – – – – – – –
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„СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА” продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6,
приземље – БИБЛИОТЕКА, 3229-678, лок. 259
Претплата: телефон 7157-455, факс: 3376-344

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
ГРАДА БЕОГРАДА

Издавач Град Београд – Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1.
Факс 3376-344. Текући рачун 840-742341843-24.
Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: 3229-678, лок. 6247.
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