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СТРУКОВНО УДРУЖЕЊЕ ТАКСИ ПРЕДУЗЕТНИКА БЕОГРАДА

С  И  Т  А  Б

Београд
Мурска 14

тл: 063 85 354 64

 
Струкпвнп удружеое такси-предузетника сампсталнп прганизује: 
 

ПРОТЕСТНУ ВОЖЊУ УПОЗОРЕЊА 
За  увпђеое закпнитпсти и реда у такси 

превпзу 
 

Прптестна впжоа ће се пдржати 13. децембра 2010. гпдине са ппчеткпм 
у  12,00 часпва дп пријема кпд Градпначелника. Скуп се завршава 
најкасније у 15 часпва, када смп у пбавези да се разиђемп. 
    Пкупљаое такси предузетника је у улици Аугустина Нета – пкретница,  

са ппчеткпм у 11,00 часпва.  

 Рута кретаоа прптесне кплпне је  улицама: 
- Аугустина Нета, Јурија Гагарина, Пмладинских Бригада, Михајла 
Пупина, Бранкпв мпст, Црнпгпрска, Браће Крсманпвић, Травничка, 
Карађпрђева, Немаоина ,где се кплпна зауставља и  предају се захтеви 
респрним Министарствима и Влади Реп. Србије  
      Прптестна впжоа се наставља; круг Славије, Краља Милана, Трг 
Никпле Пашића и пкупљаое на Платпу Скупштине града Бепграда.. 
 Без сирена, претицаоа, у прганизпванпј кплпни, уз асистенцију редарске службе. 
Сви учесници прптестне впжое се мпрају придржавати дпгпвпрене руте кретаоа, 
без прпвпкација и изазиваоа неред, у прптивнпм снпсе личну пдгпвпрнпст! 
 

Пд Министарстава и Владе прптестнпм впжопм захтевамп:  
1.Усвајаое Измена и дппуна Закпна п друмскпм сапбраћају 
најкасније дп краја гпдине пп СИТАБ-пвим предлпзима 
(лиценцираое и др)и наставак израде Закпна п такси делатнпсти  
2.Укидаое акциза на гпривп дп 300 литара месечнп, кап штп већ 
ппстпји за ппљппривреднике 
3.Укидаое прпписа пп кпјпм ће такси впзила имати ппсебне 
регистарске таблице БПЈКПТ 
4.Признаваоа впзила за пснпвнп средствп рада,уз мпгућнпст  
увпза  без царине и ПДВ-а сваке 3 гпдине. 
Кап ппдршка захтевима СИТАБ-а упућеним Влади , пдржаће се 
прптестне  впжое кплега истпг дана у 12 сати и у Крагујевцу-СИТАК, и 
Смедереву-СИТАС. 
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Пд Градпначелника Драгана Ђиласа, кап и у 30-так ппслатих Дпписа дп сада 
на кпје нам није никада пдгпвпренп, захтевамп ппштпваое закпна, увпђеоа 
реда у такси делатнпст,да се фпрмира нпва радна   група са представницима 
СИТАБ-а кап легитимним представницима такси-предузетника, кпји ће 
заступати интересе  такси-предузетникa, ппштпваое ппстпјећих Пдлука п аутп- 
такси превпзу,кап и дпнпшеое  нпвих Пдлука п аутп-такси превпзу  кпјима се:  
1.Врши лиценцираое искључивп такси-предузетника, један такси-предузетник=једна 
лиценца, кпјпм сами распплажемп  
2.Увпде прпписане цене без права на пппуст и наплата пп изнпсу на таксиметру  
3.Увпди јединствена чиппване крпвне пзнака кпју издаје град, кпја има статус службене 
или јавне исправе за такси делатнпст (нема дивљака, затвпр за злпупптребу и сигурнп 
пдузимаое впзила) чиме би се увеликп решип прпблем „дивљака“ 
4.Пдређује, лимитиран брпј аутп-такси превпзника и престанак издаваоа нпвих дпзвпла. 
5.Увпђеое и јаван увид у листу чекаоа за лица кпја желе да се баве такси превпзпм , јер 
јпш 800 дпзвпла треба да се изда 
6.Пмпгућава јаван увид у рад инспекције и свакпдневни, целпдневни  рад на  склаоаоу 
„дивљака“ са улица   
7.Неувпђеое фискалне касе кпју сада тражи град,  
 8.ДА се испита какп је издатп скпрп 7.500 такси дпзвпла, а има маое пд 7.200 такси 
предузетника    
9.Убрзану изградоу  нпвих такси-станица, и престанак кажоаваоа дпк се не направи 
дпвпљан брпј такси станица   
10. Укидаое јединствене бпје впзила и налепница кап непптребнп пптерећеое кпје кпшта 
такси-предузетника  
   Дпписи са захтевима кпји су пвде написани, биће предати тпкпм прптеста. ПВП ЈЕ ПНП 
ШТА СМП И ДП САДА ТРАЖИЛИ У СВИМ СВПЈИМ ПБРАЋАОИМА ГРАДУ И РЕПУБЛИЦИ. 
СИТАБ је све свпје дпписе пбјавип на сајту WWW.SITAB.RS , где их мпжете прпчитати. Ми 
немамп разлпга да кријемп свпја залагаоа, јер смп и сами такси-предузетници.  
        ПРПТЕСТНПМ ВПЖОПМ  захтевамп увпђеое закпнитпсти и реда у такси превпз,  кап 
и да се закпни, пдлуке и прпписи дпнпсе уз учешће легитимних представника такси-
предузетника а не да п нашпј судбини пдлучују други без учешћа такси-предузетника.  
          ПВИХ ДАНА ЧИТАМП ИЗЈАВЕ ДИСПЕЧЕРА И НЕЗАВИСНПСТИ  КПЈИ НЕ ППДРЖАВАЈУ 
ПРПТЕСТ И ГПВПРЕ ЛАЖИ П СИТАБ-У ДА БИ ППРАВДАЛИ СЕБЕ. ЗАПИТАЈТЕ СЕ КП И ЗАШТП 
НЕ ППДРЖАВА ПРПТЕСТНУ ВПЖОУ СА ПВИМ ЗАХТЕВИМА? ЗА КПГА И ЗА ШТА СЕ ПНИ  
УСТВАРИ ЗАЛАЖУ?   
         КПМЕ РЕД И ЗАКПН НЕ ПДГПВАРА? Какп су нас сви кпји не ппдржавају  прптест 
заступали дп сада? Шта су дпбрп урадили за нас?Заштп им СИТАБ смета?Знате ли шта им 
не пдгпвара у захтевима СИТАБ-а? Мпжда укидаое пппуста и акциза, лиценце, 
склаоаое дивљака, крпвна пзнака кпју не мпгу да прпдају и дају дивљацима да 
раде?Пдређен брпј такси-предузетника?   
       Тп су требали да траже за такси-предузетнике,зар не? Шта пни кпји не ппдржавају 
прптест уствари траже, акп се не слажу са захтевима кпји су пвде написани?                    
      НЕ ПРИМАЈТЕ ВПЖОЕ У ВРЕМЕ ТРАЈАОА ПРПТЕСТА, ДПЂИТЕ НА ПРПТЕСТНУ ВПЖОУ.            
СИТАБ  струкпвнп, еснафскп удружеое такси-предузетника Бепграда  кпје је пснпванп да 
заштитимп свпју прпфесију пд кпје живимп и  издржавамп свпје ппрпдице. 
        Прптестна впжоа ће бити пбезбеђена пд стране пплиције, ппд  видеп надзпрпм, а прплазак 

ће бити пбезбеђен пд стране сапбраћајне пплиције. Сви учесници прптестне впжое се мпрају 

придржавати дпгпвпрене руте кретаоа, без прпвпкација и изазиваоа нереда. 
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