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СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ШИД 

 

На основу члана   46. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07,83/14, др.закон, 101/16.-др. закон и 

47/18) и члана 60 став 1. тачка2. Статута општине 

Шид (,,Сл. лист општине Шид“ број: 1/19),   у вези 

члана 24. Одлуке о такси превозу и лимо сервису  

на територији општине Шид, (,,Сл. лист општине 

Шид“ број: 29/19) у вези члана 35а. и 35б. 

Пословника Општинског већа („Сл.лист општина 

Срема“, број:33/08 и 29/11)  Општинско веће 

општине Шид на седници држаној 

04.11.2019.године,донело  је следеће 

 

РЕШЕЊЕ 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ 

ТАРИФЕ И ЦЕНОВНИКА УСЛУГА ТАКСИ 

ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ШИД 

 

I 

Овим Решењем  се утврђују цене услуге такси 

превоза у оквиру такси тарифе по којој се такси 

превоз мора обављати на територији општине Шид 

и ценовник услуга такси превоза. 

 

II 

Утврђују се следеће ценe услугa такси превоза у 

оквиру такси тарифе: 

Редни бр. Назив услуге  Тарифа I Тарифа II Тарифа III 

1. Старт 120,00 дин. 120,00 дин. 120,00 дин. 

2. Пређени километар 60,00 дин. 70,00 дин. 80,00 дин. 

3. Време чекања по часу 500,00 дин. 500,00 дин. 500,00 дин. 

4. Превоз пртљага по комаду / / / 

5. Долазак на адресу по попзиву / / / 

 

Тарифа I обухвата превоз на подручју општине 

Шид радним данима и суботом од 06:00 часова до 

22:00 часа. 

 

Тарифа II обухвата превоз на подручју општине 

Шид радним данима од 22:00 часа до 06:00 часова 

и од суботе у 22:00 часа до недеље у 06:00 часова. 

 

Тарифа III обухвата превоз:  

1. на подручју општине Шид недељом од 

06:00 часова до понедељка у 06:00 часова, 

2. на подручју општине Шид нерадним 

данима (празницима) од 06:00 часова до 06:00 

часова наредног дана, 

3. ван подручја општине Шид. 

 

 

 

III 

Утврђује се следећи ценовник услуга такси 

превоза: 

Ценовник услуга такси превоза 

Назив привредног друштва или предузетника 

Старт 120,00 дин. 

Тарифа I 60,00 дин./км 

Тарифа II 70,00 дин./км 

Тарифа III 80,00 дин/км 

Чекање 500дин./час 

Превоз пртљага и долазак на адресу по позиву је 

урачунат у цену. 

Општина Шид 

Година VII                                                                                                                                                                  Шид 

Број 33/2019                                                                                                            04. новембар 2019. година 



 

 

Број 33                      СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ШИД         понедељак 04. новембар 2019. 

 

2 

 

Општинска управа Шид 

Канц. за лок. екон. развој 

_______________________ 

М.П.     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

IV 

Такси превозници су дужни да таксиметре подесе у 

складу са ценом из главе I овог Решења и 

ценовником из главе II овог Решења у року 

прописаном Одлуком о такси превозу и лимо 

сервису на територији општине Шид. 

 

Такси превозници су дужни да ценовнике својих 

услуга ускладе са ценама из главе II овог Решења и 

ценовником из главе III овог Решења и исте 

доставе Канцеларији за локални економски развој 

Општинске управе општине Шид на оверу у року 

прописаном Одлуком о такси превозу и лимо 

сервису на територији општине Шид. 

 

V 
Ово Решење ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број:344-30 /III-19 

Дана:4.11. 2019.  

Шид 

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 

 

На основу члана 46. став 1. тачка 2. Закона о 

локалној самоуправи (,,Службени гласник РС“ 

број: 129/07,83/14, др.закон, 101/16.-др. закон и 

47/18) и члана 60 став 1. тачка2. Статута општине 

Шид (,,Сл. лист општине Шид“ број: 1/19), у вези 

члана 70.став 1. и 2. Одлуке о такси превозу и лимо 

сервису  на територији општине Шид, (,,Сл. лист 

општине Шид“ број: 29/19) у вези члана 35а. и 35б. 

Пословника Општинског већа („Сл.лист општина 

Срема“, број:33/08 и 29/11) Општинско веће 

општине Шид  на седници држаној 

04.11.2019.године,донело  је следеће 

 

ЗАКЉУЧАК 

О ИЗГЛЕДУ И ДИМЕНЗИЈАМА КРОВНИХ 

ОЗНАКА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ШИД 

I 

Овим Закључком се утврђују изглед и димензије 

кровних ознака за такси возила на територији 

општине Шид. 

 

II 

Утврђују се следеће димензије кровних ознака: 

- висина од 14 до 22cm, 

- дужина од 40 до 60cm, 

- ширина од 10 до 20cm 

 

III 

Утврђује се следећи изглед кровних ознака: 

- на предњој страни кровне ознаке у 

средини налази се натпис ''TAXI'' у 3D формату, са 

десне стране број кровне ознаке, са леве стране грб 

општине Шид, а изнад натпис ''ШИД'' у 3D 

формату, 

- на задњој страни кровне ознаке у средини 

налази се натпис ''TAXI'', са десне стране број 

кровне ознаке, са леве стране грб општине Шид, а 

изнад такси превозници могу да испишу пословно 

име, скраћено пословно име и/или број телефона, 

- на бочним странама кровних ознака такси 

превозници могу исписати број телефона, 

- боја натписа ''TAXI'' и броја кровне 

ознаке је плава, натписа ''ШИД'' црвена, а кровне 

ознаке бела, 

- кровна ознака мора да има инсталирано 

осветљење беле боје,  

- висина грба и број кровне ознаке не смеју 

прелазити висину натписа ''TAXI''. 

 

IV 

Такси превозници су дужни да кровне ознаке 

исходују и исте користе у складу са одредбама 

Одлуке о такси превозу и лимо сервису на 

територији општине Шид. 

Уколико такси превозници на задњој страни 

кровне ознаке испишу скраћено пословно име 

и/или бр. телефона и/или на бочним странама 

кровне ознаке испишу број телефона, дужни су да 

приликом враћања кровне ознаке на начин и у 

случајевима прописаним Одлуком о такси превозу 

и лимо сервису на територији општине Шид, исту 

врате у стању каква је уступљена на коришћење, 

односно да скраћено пословно име и/или бр. 

телефона са кровне ознаке уклоне или ће се у 

супротном сматрати да је кровна ознака оштећена. 

 

V 
Овај Закључак ступа на снагу даном доношења, а 

објавиће се у „Службеном листу општине Шид“. 

 

ОПШТИНСКO ВЕЋЕ 

Број: 344-31/III-19 

Датум:04.11.2019. године 

Шид  

ПРЕДСЕДНИК 

Предраг Вуковић 
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САДРЖАЈ 

 

Број     Назив                                                                                                                                                        Страна  

акта                                                                                                                                                                        акта 

ОПШТИНА ШИД 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

ПРЕДСЕДНИК 

 
РЕШЕЊЕ: 
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ЗАКЉУЧАК: 
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Службени лист општине Шид, излази по потреби, 

Издавач Општинска управа општине Шид, Одељење за скупштинске и правно-стручне послове, 

Карађорђева бр. 2 Шид. 

Уредник Бојана Мравик, начелница Општинске управе општине Шид, телефон: 022/712 – 544 

www.sid.rs 


