
          НАЦРТ 
 

    На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском  саобраћају (''Службени 
гласник РС'', бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др.закон , 83/2018,31/19 и 9/2020), члана 32. 
Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'' бр. 129/2007. 83/2014 и 47/2018),члана 39. 
став 2. и 3. Закона о прекршајима (,,Службени гласник РС,, бр. 65/2013 ,13/2016,91/2019 )  
и члана  44. став1. тачка 6. Статута општине Прибој (''Службени лист општине Прибој'', 
бр. 1/2019),Скупштина oпштине Прибој на седници одржаној дана …........2022. године, 
донела је 
 

ОДЛУКУ О ТАКСИ ПРЕВОЗУ  
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1 
  Овом одлуком ближе се уређују начин и услови за обављање такси превоза на територији  
општине Прибој. 
 

Члан 2  
Такси превоз je јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се накнада 
обрачунава таксиметром у складу са Законом о превозу путника у друмском саобраћају (у 
даљем тексту: Закон). 

Члан 3 
Општинско веће општине Прибој, у складу са Законом и саобраћајно-техничким условима, 
на предлог Општинске управе, доноси програм којим се дефинише организовање такси 
превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. 
 
Саобраћајно технички услови из става 1.овог члана дефинишу се за петогодишњи плански 
период, на основу карактеристика превозних захтева – вожњи и стања техничког 
регулисања саобраћаја на територији општине Прибој. 
 
Општинско веће на основу програма из става 1.овог члана доноси акт којим утврђује 
дозвољени број возила за обављање такси превоза. 
 
Ако не донесе програм из става 1. овог члана,Општинско веће  доноси акт којим утврђује 
дозвољени број возила за обављање такси превоза у складу са законом. 
 

Члан 4 
Поједини изрази, употребљени у овој одлуци, имају следеће значење: 
 
1.Такси превозник је привредно друштво или предузетник коме је у складу са Законом  и 
овом одлуком  одобрено обављање такси превоза. 
2. Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као 
предузетник или запослени код предузетника или привредног друштва. 
3. Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза који испуњава 
услове утврђене Законом и овом одлуком; 



4. Одобрење за обављање такси превоза је решење којим се одобрава обављање такси 
превоза које издаје Општинска управа , у складу са Законом и овом одлуком. 
5. Такси дозвола возача  је идентификациона исправа коју издаје Општинска управа, коју 
такси возач носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на 
захтев овлашћеног лица и која садржи податке прописане Законом; 
6. Такси дозвола возила је исправа коју издаје Општинска управа, за свако такси возило 
које испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом и овом одлуком. 
7. Регистар је евиденција дозвола такси превозника, возача, возила и кровних ознака. 
8. Кровна ознака је осветљено обележје које се истиче на возилу којим се обавља такси 
превоз. 
9. Таксиметар је  мерило које непрекидно,  за  време вожње или заустављања 
у  току вожње, аутоматски израчунава и показује цену вожње, у зависности од пређеног 
пута и укупног трајања. 
 

Члан 5 
Такси превоз могу обављати привредна друштва и предузетници, који испуњавају  услове  
прописане Законом о превозу путника у друмском саобраћају и овом одлуком. 
 
 
 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Предузетник 
 

Члан 6 
За обављање делатности такси превоза предузетник мора да испуњава следеће услове: 
 
1. да у регистру привредних субјеката има регистровану претежну делатност ''такси 
превоз''; 
2. да има седиште и  пребивалиште на територији општине Прибој; 
3. да испуњава услове за возача који су прописани чланом 8. ове одлуке; 
4. да поседује најмање једно путничко возило које испуњава услове прописане чланом 9. 
ове одлуке; 
5. да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног 
превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје 
изречена мера; 
6. да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности. 
 

Привредно друштво 
 

Члан 7 
За обављање делатности такси превоза привредно друштво мора да испуњава следеће 
услове: 
 
1. да у регистру привредних субјеката има регистровану претежну делатност ''такси 
превоз''; 
2. да има седиште на територији општине Прибој у складу са Законом; 



3. да поседује најмање једно путничко возило које испуњава услове прописане чланом 9. 
ове одлуке; 
4. да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног 
превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују привредни преступи 
или законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера; 
5. да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности; 
6. да у радном односу има  најмање једног возача који испуњава услове прописане чланом 
8. ове одлуке. 
 

Такси возач  
Члан 8 

 

За обављање делатности такси превоза такси возач  мора да испуњава следеће услове; 
 

1. да има возачку дозволу ''Б''категорије; 
2. да има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја или 
звање возача специјалисте петог степена стручне спреме; 
3. да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање пет година; 
4. да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које је 
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима 
је управљање возилом основно занимање; 
5. да није осуђен на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и 
тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног саобраћаја. здравља људи и јавног реда 
и мира, док трају правне последице осуде, и ако му није изречена заштитна мера забране 
управљања моторним возилом, док траје изречена мера; 
6. да је у радном односу код предузетника или привредног друштва, односно предузетник 
или привредно друштво по возилу мора имати најмање једног возача у статусу запосленог 
лица. У предузетничкој радњи услове за такси возача мора да испуњава предузетник. 
 
 Возач који има  квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом 
„95“ или сертификат о стручној компетентности за обављање послова професионалног 
возача сматра се да испуњава услове прописане у ставу 1. тачка 2. и 3. овог члана. 
 

Такси возило  
 

Члан 9 
Путничко возило за обављање такси превоза мора да испуњава услове прописане Законом 
и  овом одлуком то: 
 
1. да је у власништву, односно у лизингу привредног друштва или предузетника; 
2. да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење возача; 
3. да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни; 
4. да има клима уређај; 
5. да размак осовина буде најмање 2.550 mm или запремина  пртљажног простора најмање 
350 л.; 
6. да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу са 
законом којим се уређује метрологија и цена такси превоза у оквиру такси тарифе;  



7. да је регистровано према седишту привредног друштва, односно предузетника са 
регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова ТX на задње две 
позиције; 
8. да има кровну ознаку у складу са Законом и овом одлуком.. 
9. да је уредно, чисто и без оштећења; 
10. да има оверен важећи ценовник, постављен тако да његов садржај буде видљив 
корисницима превоза; 
11. да поседује исправан противпожарни апарат; 
12. да има важећу полису осигурања путника; 
 

Члан 10 
 

 
 

  Захтев за  издавање одобрења подноси се Општинској управи Прибој. 
 

 Општинска управа- Одељење за урбанизам издаје одобрење ако је број возила који се 
уноси у одобрење у оквиру дозвољеног броја такси возила који је утврђен по члану 3. ове 
одлуке и ако привредно друштво односно предузетник испуњава услове из чл. 6,7,8. и 9. 
ст. 1. тач. 1- 5. ове одлуке. 
 
 Испуњеност услова из чл. 9. ст. 1. тач. 1-5. ове одлуке утврђује саобраћајни инспектор 
Општинске управе, прибављањем потребне документације и прегледом возила у складу са 
законом и овом одлуком. 
 
  За издавање одобрења предузетнику , потребна су и следећа документа: 
 
1. копију решења Агенције за привредне регистре са регистрованом претежном делатности 
''такси превоз''; 
2. очитана електронска лична карта (копију личне карте); 
3. копију возачке дозволе; 
4. оверену копију уверења (дипломе) о звању возача моторног возила или звању техничара 
друмског саобраћаја или звању возача специјалисте петог степена стручне спреме; 
5. доказ о радном искуству на пословима возача моторног возила од најмање пет година 
(потврда послодавца, извод из електронске базе података ПИО фонда и сваки други акт 
којим се доказује радно искуство); 
6. копија уверења о здравственој способности за управљање моторним возилом које је 
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче којима 
је управљање возилом основно занимање; 
7. уверење из казнене евиденције да није осуђен на казну затвора дужу од две године за 
кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине, безбедности јавног 
саобраћаја, здравља људи, јавног реда и мира и да не трају правне последице осуде, и да 
му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док траје изречена 
мера - које није старије од шест месеци; 
8. доказ о пријави на обавезно здравствено и пензиско- инвалидско осигурање (образацМ); 
 9.две фотографије формата 25 mm x 35mm; 
10 .очитана електронска саобраћајна дозвола за возило; 



11.оверена копија уговора о купопродаји моторног возила или други доказ о власништву; 
12. уверење надлежног суда да му није правоснажно изречена заштитна мера забране 
вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се 
уређују прекршаји, док траје изречена мера- које није старије од шест месеци; 
13. уверење надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама по основу 
регистроване делатности- које није старије од два месеца; 
14. записник саобраћајног инспектора о извршеном прегледу возила која испуњавају 
услове из члана 9. тачке1.-5. ове одлуке којима ће обављати такси превоз; 
15. доказ о извршеној уплати локалне административне таксе. 
 
Документа из става 4. тачка 2.-9. овог члана потребна су и за запосленог возача који ће 
обављати такси превоз код предузетника. 
 
За издавање одобрења привредном друштву, уз захтев из става 1. овог члана, потребна су и 
следећа документа: 
 
1. копију решења Агенције за привредне регистре са регистрованом претежном делатности 
''такси превоз''; 
2. извод из листа непокретности или уговор о закупу или оверену изјаву о поседовању 
пословног простора у којем се чувају пословни документи; 
3. очитана електронска саобраћајна дозвола возило; 
4. оверена копија уговора о купопродаји моторног возила или други доказ о власништву; 
5. уверење надлежног суда да му није правоснажно изречена заштитна мера забране 
вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се 
уређују привредни преступи, (док траје изречена мера) које није старије од шест месеци; 
6. уверење надлежне пореске управе о измиреним пореским обавезама по основу 
регистроване делатности - које није старије од два месеца; 
7. документа за  возача који ће обављати такси превоз и који испуњава услове из ст.4. тачке 
2.–9. овог члана. 
8. записник саобраћајног инспектора о извршеном прегледу возила која испуњава услове 
из члана 9. ст. 1. тачке1.-5. ове одлуке којима ће обављати такси превоз. 
10. доказ о извршеној уплати локалне административне таксе. 
 
 
 

Члан 11. 
Општинска управа, на основу издатог одобрења издаје уверење које садржи марку, тип и 
број шасије возила, на основу кога се, у складу са прописима, издају регистарске таблице 
чија регистарскa ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције, према седишту 
привредног друштва, односно предузетника. 
 
Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 40 дана од дана пријема 
одобрења пријави почетак обављања делатности органу надлежном за регистрацију 
привредних субјеката и да, као доказ, општинској управи достави копију решења АПР о 
извршеној промени података са пријавом датума почетка обављања делатности и доказ о 



испуњавању услова из чл. 9. ст. 1. тач. 6.-12. ове одлуке, за  возило којим ће обављати 
такси превоз. 
 
Ако су испуњени услови из чл. 9. ст. 1. тач. 6-12 ове одлуке, које  утврђује саобраћајни 
инспектор Општинске управе прибављањем потребне документације и прегледом возила у 
складу са законом и овом одлуком,Општинска  управа  такси превознику издаје такси 
дозволу за возача и такси дозволу за возило. 
 Такси  превозник има право да  отпочне обављање  такси превоза   на основу издатих 
такси  дозволе за возача и такси дозволе за возило. 
 
Ако у остављеном року не буду достављени докази из ст. 2.овог члана, Општинско веће ће 
укинути одобрење. 
  

Члан 12. 
 

  Општинска  управа  једном  годишње врши проверу испуњености услова за 
обављање такси превоза. 

Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки од 
услова за обављање такси превоза , Општинска  управа  позива такси превозника да у  
року од 30 дана достави доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа о 
чињеницама о којима се води службена евиденција, које доказе прибавља надлежно 
одељење, у складу са законом. 

 Ако такси превозник не достави у одређеном року доказе о испуњености 
прописаних услова, односно ако Општинска управа по прибављању доказа о чињеницама 
о којима се води службена евиденција установи да такси превозник не испуњава неки од 
услова за обављање такси превоза, Општинско веће доноси решење којим се укида издато 
одобрење. 
 
 
                                                           Замена такси возила 
 
                    Члан 13. 
 
  У случају замене  возила такси превозници су дужни да поднесу захтев о замени такси 
возила Општинској управи.  
  На основу захтева саобраћајни инспектор врши контролу проверe испуњености услова 
такси возила и о томе сачињава записник. 
 
  Ако су сви прописани услови испуњени за ново такси возило, такси превозник  је дужан 
да достави доказ о раздужењу такси таблица старог возила . 
 
   Након доказа о раздужењу ТX таблица старог возила и раздужења такси дозволе возила , 
Општинска управа издаје уверење о провери испуњености услова такси возила  за 
обављање такси делатности. 
 



  Уверење садржи мараку, тип и број шасије новог возила на основу кога у складу са 
прописима издају регистарске таблице чија регистраска  ознака  садржи латинична слова 
ТX на задње две позиције. 
 
   По извршеној  такси регистрацији новог такси возила,Општинска управа издаје такси 
превознику такси дозволу за возило. Кровна ознака са старог возила преноси се на ново 
возило. 
      
 
                                                                Листа чекања 
 
                                                                    Члан 14. 
 
Општинска управа  се обавезује  да води Листу чекања када нису испуњени услови за 
добијање одобрења из чл. 3. ст. 3. ове одлуке.  
 
Подносиоци захтева се стављају на листу чекања по редоследу подношења захтева, у коју 
се уписује: име и презиме подносиоца захтева, број и датум поднетог захтева.  
 
Захтев за упис у листу чекања треба да садржи:  
 
1. име и презиме, ЈМБГ и бр. ЛК подносиоца захтева;  
2. адреса, контак тел.  подносиоца захтева ;  
3.лица кој траже одобрење за једно возило , дужни су да уз захтев предају  доказ о 
испуњености услова за такси возача  који су предвиђени тачкама 1,2,3 односно  став  2. 
члана 8. Ове одлуке; 
 
Предност у редоследу Листе чекања имају лица (физича и правна) која траже одобрење за 
једно такси возило. 
 
Заинтересовани такси превозници који  већ  обваљају такси превоз,у рангу су на листи  са 
лицима која траже одобрење за два или више возила. 
 
Заинтересована лица могу поднети захтев за највише пет возила. 
 
Рок за  подношење захтева за  издавање  одобрење за обављање такси делатности је два 
месеца од пријема обавештења Општинске управе .  
Обавештење из претходног става садржи списак документације потребне за издавање 
одобрења. 
 
Ако лице са Листе чекања након  пријема обавештења Општинске управе,у остављеном 
року  не поднесе захтев  са  комплетном документацијом  или одустане  од захтева, 
Општинска управа  ће одбацити захтев  и  обавестити следеће  лице са Листе чекања. 
 
 Захтеви за упис у Листу  чекања подносе се  од дана  ступања на снагу ове Одлуке. 
 



Издавање одборења за обављање таски превоза вршиће Општинска управа  на основу 
редоследа листе чекања у оквиру дозвољеног броја такси возила који се утврђује актом 
Општинског већа. 
 
Листа чекања се објављује на интернет страници Општинске управе. 
  
 
  

III ТАКСИ ИСПРАВЕ 
 

Члан 15 
Такси превознику који у остављеном року достави доказе из чл. 11. ст. 2. ове одлуке о 
испуњености услова, Општинска управа издаје такси исправе: такси дозволу за возача и 
такси дозволу за возило. 
Образац такси исправа утврђује  Општинско веће, 

 
 

Такси дозвола возача  
 

Члан 16 
Такси дозвола возача је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом, коју је у 
обавези да истакне на видном месту приликом обављања такси превоза и коју је дужан да 
покаже на захтев овлашћеног лица. 
 

Такси дозвола за возача  садржи следеће податке : 
- пословно име привредног друштва или предузетника,  
- редни број, 
- име и презиме такси возача, 
- статус такси возача (предузетник или запослени), 
- јединствени матични број такси возача (ЈМБГ), 
- адресу и фотографију.  
-датум издавања и рок важења такси дозволе; 

  
 

Члан 17 
Такси дозвола возача се издаје на период од три године 
Захтев за издавање такси дозволе возача-физичком лицу са статусом запосленог, подноси 
такси превозник. 
Такси дозвола возача није преносива и може је користити само такси возач коме је издата. 
Такси возач  коме је  истекла такси дозвола  не може обављати такси превоз . 
Такси превозник је дужан да у случају промене података на основу којих је издата такси 
дозвола возача писаним путем обавести Општинску управу у року од 15 дана од дана 
настанка промене података. 
Општинска управа извршиће промену података издавањем нове такси дозволе возача с 
роком важења који је био утврђен пре промене података. 
 
 



Члан 18 
 

Такси превозник може поднети Општинској управи захтев за продужење такси дозволе 
возача најкасније 15 дана  пре истека њеног важења, у супротном, истеком њеног важења, 
возач коме је издата брише се из регистра Општинске управе. 
 
За продужење такси дозволе возача, уз захтев потребно је да буду испуњени услови из  чл. 
8. ст 1. тач. 1, 4, 5. и 6. ове одлуке. 
 
 

Такси дозвола возила  
 

Члан 19 
 

  Такси дозвола возила је исправа коју издаје Општинска управа, само за једно одређено 
возило које испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом и овом 
одлуком. 
 

Такси дозвола за возило садржи следеће податке: 
1) редни број из регистра такси дозвола; 
2) име и презиме предузетника, односно назив привредног друштва; 
3) адресу седишта радње и пребивалишта предузетника, односно седишта 

привредног друштва; 
4) регистарску ознаку, марку и тип такси возила; 
5) број кровне ознаке; 
6) датум издавања и рок важења такси дозволе; 

    
   Такси дозвола возила издаје се на период од  три године , није преносива и може је 
користити   такси  превозник коме је издата, за возило за које је издата. 
 
                                                                        Члан 20 

 

Такси превозник може поднети Општинској управи захтев за продужење такси дозволе 
возила најкасније 15 дана пре истека њеног важења у супротном, истеком њеног важења, 
возило за које је издата брише се из регистра Општинске управе. 
 
Такси превозник не може обављати такси превоз возилом за које није издата важећа такси 
дозвола возила. За продужење такси дозволе возила, уз захтев потребно је да буду 
испуњени услови из члана 9.ове одлуке. 
 
                                                              IV РЕГИСТАР 

 
Члан 21 

 
  Општинска управа води  регистар такси превозника, такси возача , такси возила и 
кровних ознака. 

Регистар из става  овог члана садржи нарочито: пословно име, седиште и матични 
број такси превозника, ПИБ, број и датум одобрења, име и презиме такси возача, као 



податке о личности, број такси дозволе за возача, број такси дозволе за возило, број 
шасије и регистарске таблице такси возила. 
 
 

Члан 22 
 

Општинска управа врши ажурирање регистра најкасније до петог  у месецу за претходни 
месец којим утврђује број регистрованих такси превозника и такси возила. 
Број регистрованих такси возила утврђен ажурирањем регистра објављује се на интернет 
страници и узима се као валидан за утврђивање дозвољеног броја возила који је утврђен 
актом из члана 3.став 3.ове одлуке 
Сва такси возила у власништву предузетника односно привредног друштва, даном 
брисања предузетника односно привредног друштва из Регистра АПР-а губе статус такси 
возила и бришу се из Регистра такси возила који води Општинска управа. 
 

V КРОВНА ОЗНАКА 
 

Члан 23 
   Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознака која има 
инсталирано осветљењe и садржи натпис „ТАXIˮ, број кровне ознаке и ознаку издаваоца 
кровне ознаке. 
      Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје Општинска управа  или кровну 
ознаку коју издаје правно лице са којим такси превозник има закључен уговор о пословно-
техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе или услуге информационих технологија. 
     Правно лице издаје кровну ознаку такси превознику који достави сагласност 
Општинске управе. 
    Општинско веће доноси Правилнк о изгледу и коришћењу кровне ознаке,којим се   
прописује изглед и димензије кровне ознаке,као и услове и начин давања сагласности за 
коришћење кровне ознаке коју издаје правно лице. 
 
                                                                                
 
   VI ПРЕКИД И ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ 

 
Прекид обављања делатности  

 
Члан 24 

 
    Такси превозник дужан је да Општинској управи  пријави прекид обављања делатности 
у року од два дана од дана пријаве у регистру привредних субјеката. 
 

Евиденцију прекида обављања такси превоза  врши надлежна организациона 
јединица. 

У току прекида, такси превозник  не може обављати такси превоз. 
Уз захтев за евиденцију прекида обављања делатности, такси превозник је дужан да 

достави фотокопију решења о прекиду обављања такси делатности надлежног органа  



за регистрацију привредних субјеката и да депонује такси дозволу за возача, такси 
дозволу за возило и кровну ознаку,  

По истеку временског периода прекида обављања делатности, такси превозник је 
обавезан да надлежној организационој јединици, у року од петнаест дана, достави доказ 
о даљем трајању прекида или престанку прекида обављања такси делатности, издат од 
надлежног органа за регистрацију привредних субјеката. 

 
 

Престанак обављања такси превоза 
 

Члан 25 
 

Одобрење из члана 10. ове одлуке престаје да важи по сили закона: 
 
1) брисањем привредног друштва односно предузетника из регистра привредних 

субјеката; 
2) променом седишта привредног друштва, односно седишта или пребивалишта 

предузетника, на територију друге јединице локалне самоуправе; 
3) правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна мера 

забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописана законом 
којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују прекршаји; 

      4)  правноснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера забране 
вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се 
уређују. 
 

         Општинска управа донеће решење о престанку важења решења о одобравању 
обављања  такси превоза и обавезати такси превозника, да врати све такси исправе које су 
му издате, у року од осам дана. 

 
 
 
 

 

VII НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

Члан 26 
 

Такси превоз обавља се у времену од 00:00 до 24:00 сата. 
 
Када је такси возило слободно, такси возач је дужан да прими кориснике превоза на такси 
стајалишту, на улици или на месту које је телекомуникационом везом одредио корисник 
превоза, ако је заустављање такси возила дозвољено прописима. 
 
На такси стајалишту услугу превоза пружа такси возач кога одабере корисник превоза. 

 
Члан 27 

 

У току обављања такси превоза на крову такси возила мора бити истакнута кровна ознака.  



 
Кровна ознака мора бити осветљена увек када је возило у току обављања такси делатности 
слободно. 
 
Уколико се такси возило користи за сопствене потребе, такси возач је дужан да кровну 
ознаку привремено уклони. Када је на путничком возилу истакнута кровна ознака сматра 
се да се тим возилом обавља такси превоз. 
 
 

Члан 28 
 

Такси возач је дужан да на почетку вожње укључи таксиметар. 
Такси возач је дужан да за извршену услугу превоза наплати цену превоза у износу који 
показује таксиметар у тренутку завршетка превоза. 
 

Члан 29 
 

Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако то није и 
најповољнија траса у погледу цене превоза, дужан је да препоручи повољнију трасу, осим 
у случају када путник захтева одређену трасу. 
 
Такси возач је дужан да превоз обави до захтеваног одредишта. 
Такси возач може одбити захтев за превозом ако се одредиште превоза не налази на 
територији општине Прибој. 
 
О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује корисник 
превоза који је започео коришћење такси превоза. 
 
Када један од корисника превоза напусти возило и плати превоз, наставак вожње сматра се 
новом вожњом и таксиметар се поново укључује. 
 

Члан 30 
 

Такси превозник је дужан да наручени превоз заврши доласком на одредиште које одређује 
корисник превоза. 
 
Такси превозник који због квара на возилу или другог оправданог разлога не може да 
заврши превоз на начин из ст. 1. овог члана, дужан је да кориснику превоза обезбеди друго 
такси возило истог или другог такси превозника. 
. 

Члан 31 
 

За време обављања такси превоза у такси возилу, поред Законом прописаних ствари, мора 
да се налази и: 
1. потврда о баждарењу таксиметра, 
2. пријава на обавезно социјално осигурање (образац М) такси возача. 
3. исправан противпожарни апарат 
4. блок рачун  



 
Члан 32 

 

За време обављања такси превоза возило мора да испуњава услове из чл. 9. ове одлуке. 
 
На такси возилу, осим кровне ознаке прописане овом одлуком, могу се постављати 
рекламни панои и рекламне налепнице на бочним странама и вратима такси возила, у 
складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима. 
 

Члан 33. 
 

За време обављања такси превоза такси возач мора бити уредно одевен, да се према 
корисницима превоза односи са пажњом и не сме пушити у такси возилу за време вожње. 
 

Члан 34 
 

Такси возач је дужан да уз корисника превоза прими и његов пртљаг, изузев уколико оцени 
да је пртљаг путника такав да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у 
случају када је пртљаг кабаст или тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно 
може да изазове преоптерећење такси возила,такси возач може одбити захтев за превозом. 
 
У делу такси возила намењеном за превоз путника не могу се смештати ствари које нису 
ручни пртљаг корисника превоза,осим уз сагласност такси возача. 
 

Члан 35 
 

Такси возач не сме да превози децу млађу од шест година без пунолетног пратиоца. 
 
 

Члан 36 
Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица која могу 
запрљати или оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци, могу се превозити 
такси возилом само уз сагласност такси возача. 
 
 

Члан 37 
 

Након завршетка вожње такси возач је дужан да прегледа такси возило, а нађене ствари 
пријави полицији. 
 

Члан 38 
 

Привредно друштво, предузетник или физичко лице које не испуњава услове прописане 
Законом и овом одлуком за обављање такси превоза не може користити такси ознаке, такси 
исправе или на крову путничког возила стављати кровне ознаке са пословним именом 
односно другим натписима, као ни кровне ознаке без натписа и друга обележја. 
 

 



 

 
VIII ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ 

 
Члан 39 

 
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини 
које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и које је 
обележено саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбедност 
саобраћаја на јавним путевима. 
Локацију такси стајалишта и број такси места на стајалишту утврђује Општинско веће 
посебним актом, на предлог Општинске управе. 
 

Члан 40 
 

Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном 
сигнализацијом. 
 
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси возила, у 
оквиру такси стајалишта и уписује се натпис " ТАXI". 
 
На почетку такси стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање 
такси стајалишта. 
 
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на стајалиштима, 
одржавању постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и 
летњим условима, стара се Управљач пута, ЈП за уређење грађевинског земљишта и развој 
Прибоја. 

 
 

Члан 41 
 

На такси стајалишту се могу заустављати само такси возила . 
Такси возила стају на такси стајалишту само у оквиру обележених места и на начин како је 
дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом. 
 
За време стајања такси возила на такси стајалишту такси возач је дужан да остане поред 
возила или у возилу. 
 
                                    IX ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА  
                                                                         Члан 42 
Цена за обављање такси превоза утврђује се у оквиру такси тарифе коју доноси 
Општинско веће општине Прибој.  
Такси тарифа је скуп јединичних цена за:  
1. старт;  
2. пређени километар;  
3. време чекања;  



4. долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду.  
5. по фиксној цени на локацијама од посебног интереса за општину Прибој, односно по 
локацијама које буду одређене посебном одлуком надлежног органа општине Прибој. 
 
 
                                                                            Члан 43  
Општинска управа издаје и оверава ценовник са ценом утврђеном у складу са чл. 42. ове 
одлуке.  
Саставни део ценовника је и обавештење Општинске управе са бројем телефона, на који 
корисник такси превоза може изјавити притужбе на пружену такси услугу.  
Таксиметар мора бити подешен у складу са ценовником из става 1. овог члана.  
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту за 
кориснике такси превоза уграђен исправан таксиметар и истакнут ценовник из ст. 1. овог 
члана. 
 
 

X НАДЗОР 
 

Члан 44 
 

Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа преко инспектора 
за друмски саобраћај и јавне путеве (у даљем тексту: саобраћајни инспектор). 
 

Члан 45 
 

Прекршајни налог саобраћајни инспектор, издаје у писаној форми у складу са законом 
којим је прописана садржина прекршајног налога. 
 
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу против 
кога се издаје прекршајни налог, а копије задржава Општинска управа.. 
 
Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у 
моменту откривања прекршаја. Лице против кога је издат прекршајни налог својим 
потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује његов пријем. 
 

Члан 46 
 

Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања 
или природа прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити 
путем поште или доставне службе, у складу са одредбама Закона о прекршајима. 
 
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, 
саобраћајни инспектор, ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у 
прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и час када је пријем одбијен чиме се 
сматра да је прекршајни налог уручен. 
 



Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем 
половине изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се 
ослобађа плаћања друге половине изречене казне. 
 
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема 
прекршајног налога не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о 
издатом прекршајном налогу, сматраће се да је  прихватило одговорност пропуштањем, а 
прекршајни налог ће постати коначан и извршан. 
 
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није 
плаћена, саобраћајни инспектор доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења 
извршења у складу са законом. 
 
Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и 
након истека рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења 
добровољно плати целокупан износ изречене новчане казне. 
 

Члан 47 
 

Превозник, такси возач или физичко лице који обављају превоз дужни су да саобраћајном 
инспектору омогуће неометано вршење послова, ставе на увид сва потребна документа, да 
у року који инспектор одреди доставе потребну документацију и поступе по налогу 
инспектора. 
 

Члан 48 
 

Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора дужан је да контролише: 
1. да ли се у такси возилу налазе све исправе у складу са Законом и одредбама ове одлуке; 
2. да ли су такси исправе важеће; 
3. да ли такси возило испуњава услове из члана 9. ове oдлуке; 
4. начин обављања такси превоза; 
5. усаглашеност ценовника са таксиметром и исправом о баждарењу таксиметра; 
6. уговор о раду такси возача и пријаву на обавезно социјално осигурање; 
 
Саобраћајни инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, има 
овлашћењe републичког инспектора за друмски саобраћај. 
 
 

XI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 49. 
Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази пријава на обавезно социјално 
осигурање (образац М) такси возача. (члан 31. став 1. тач. 2.); 
2. не испуњава услове прописане Законом и овом одлуком за обављање такси превоза, а 
користи такси ознаке, такси исправе или на крову путничког возила ставља кровне ознаке 



са пословним именом односно другим натписима, као ни кровне ознаке без натписа и 
друга обележја. (члан 38.); 
3. саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење послова, не стави на увид сва 
потребна документа, не достави потребну  документацију у року који инспектор одреди или 
не поступи по налогу инспектора. (члан 47.). 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара и 
одговорно лице у правном лицу. 

 

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се предузетник за прекршај из ст.1. тч. 1. овог 
члана. Новчаном казном од 30.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из ст.1. тч. 
2. и тч. 3. овог члана. 

Члан 50. 
Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

1. у случају привременог или трајног престанка обављања делатности такси превоза не 
врати такси исправе Општинској управи (члан 24. став 1. и члан 25. став 2); 
2. такси превозник наручени превоз не заврши доласком на одредиште које одређује 
корисник превоза. (члан 30. став 1.); 
3. такси превозник због квара на возилу или другог оправданог разлога не може да заврши 
наручени превоз, кориснику превоза не обезбеди друго такси возило истог или другог 
такси превозника. (члан 30. став 2.); 
4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази потврда о баждареном 
таксиметру (члан 31. став 1. тач. 1.); 
5. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази исправан противпожарни 
апарат (члан 31. став 1. тач. 3.); 
6. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази блок рачуна о коме је сваки 
лист оверен печатом (члан 31. став 1. тач. 4.); 
7. је власник возила заустављеног или паркираног на такси стајалишту, а које не испуњава 
услове за такси возило одређене Законом и овом одлуком (члан 41. став 1.); 
8. не подеси таксиметар у складу са важећим ценовником (члан 43. став 3.); 
 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 динара и 
одговорно лице у правном лицу. Новчаном казном од 25.000 динара казниће се 
предузетник за прекршај из става 1. овог члана. 

Новчаном казном од 5.000 динара казниће се физичко лице за прекршај из ст.1. тч. 7. овог 
члана. 

Члан 51. 

Новчаном казном у износу од 5.000 динара динара казниће се за прекршај такси возач ако: 

1. је возило слободно, не прима кориснике превоза на такси стајалишту, улици или на 
месту које је телекомуникационом везом одредио корисник превоза, ако је заустављање 
или паркирање такси возила дозвољено прописима. (члан 26. став 2.); 



2. кровна ознака у току обављања такси делатности када је возило слободно, није 
осветљена. (члан 27. став 2.); 
3.користи такси возило за сопствене потребе, а кровну ознаку привремено не уклони. 
(члан 27. став 3.); 
4. не обави превоз путем који му одреди корисник превоза, ако је то дозвољено 
саобраћајним прописима или најкраћим путем. (члан 29. став 1.); 
5. поступи супротно члану; (члан 29. став 2.); 
6. се у једној вожњи превози више корисника превоза, поново не укључи таксиметар, када 
један од корисника превоза напусти возило и плати превоз и када се наставак вожње 
сматра новом вожњом (члан 29. став 5.); 
7. за време обављања такси превоза није уредно одевен, према корисницима превоза не 
односи се са пажњом или пуши у такси возилу. (члан 33.); 
8. не прими пртљаг корисника превоза, изузев уколико оцени да је пртљаг путника такав 
да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је пртљаг кабаст 
или тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно може да изазове 
преоптерећење такси возила, такси возач може одбити захтев за превозом. (члан 34. став 
1.); 
9. након завршетка вожње не прегледа такси возило или нађене ствари не преда полицији. 
(члан 37.); 
10. не стају на такси стајалишту у оквиру обележених места и на начин како је дефинисано 
хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом (члан 41. став 2.); 
11. за време стајања такси возила на такси стајалишту не остане поред возила или у 
возилу. (члан  41. став 3.); 
12. саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење послова, не стави на увид сва 
потребна документа, не достави потребну документацију у року који инспектор одреди или 
непоступи по налогу инспектора. (члан 47.). 
 

 
 

XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

 
Члан 52 

 

Такси превозници који такси превоз обављају на основу Одлуке о ауто-такси превозу 
путника на територији општине Прибој (Сл.лист општине прибој бр.8/2017) , не морају да 
испуњавају услове из члана 8. став 1 тачка 2,3 и став 2.  ове  Одлуке који се односе на 
такси возача и  услове из члан 9.став 1 тачка 4 и 5, који се односе на такси возило,осим у 
случају замене  возила када се примењује члан 9. став 1 тачка 4 и 5. 

 

Такси превозници из става 1.овог члана су дужни да прибаве такси дозволу за возача и 
такси дозволу за возило  у року од годину дана  од  ступања на снагу ове одлуке. 
 
Ако у року из става 2.овог члана, такси  превозници из става 1.овог члана не прибаве 
такси дозволу за возача и  таксу дозволе за возило,Општинска управа донеће решење о 
престанку важења одобрења за обављање такси превоза. 
 



 
Такси  превозницима који имају одоберње о обављању такси превоза према ранијим 

прописма а нису прибавили одбрење према Одлуци о ауто-такси превозу путника на 
територији општине Прибој (Сл.лист општине прибој бр.8/2017), престаје да важи 
одобрење за обављање такси превоза. 

 
 

Члан 53 
Општинско веће ће донети акте из чл. 15,23, и 42.  у року од 60 дана од дана ступања 

на снагу ове одлуке. 
 
     Набавка образаца такси исправа,кровне ознаке  вршиће се на терет буџета општине 
Прибој. 

 
                                                                       Члан 54 

 

     Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ауто - такси превозу 
путника на територији општине Прибој ("Службени лист општине Прибој" бр. 8/2017). 
 

Члан 55 
 

   За све што није регулисано овом одлуком примењиваће се одредбе Закона о превозу 
путника у друмском саобраћају. 
 

Члан 56 
 

   Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Прибој". 
 
                                                           СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ 
                                                                Број:04/2.1 344-     од            .године 
 

                                                                                               ПРЕДСЕДНИК 
                                                                                           Борис Мрдовић, дипл. правник 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е: 
 
Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 57. и 94. Закона о превозу 

путника у друмском саобраћају (“Службени гласник РС”, бр. 68/2015,41/2018,44/2018-
др.закон и 83/2018), којим је прописано да јединица локалне самоуправе прописује ближе 
услове за обављање такси превоза као и да доноси програм којим дефинише организовање 
такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. Истим чланом је 
прописано да јединица локалне самоуправе својом одлуком утврђујe и усклађујe цену у 
оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на њеној територији. 

 
Разлог за доношење ове одлуке је усаглашавање прописа из области такси превоза 

из надлежности локалне самоуправе са  Законом о превозу путника у друмском саобраћају. 
 

        Након доношења Одлуке о ауто - такси превозу путника на територији општине 
Прибој (''Службени лист општине Прибој'', број 8/2107), ступиле су на снагу измене и 
допуне Закона о превозу путника у друмском саобраћају, Закона о локалној самоуправи као 
и Закона о прекршајима. Ове измене су се добрим делом односиле и на такси превоз. Стога 
је било неопходно ускладити одредбе постојеће одлуке о такси превозу путника са 
поменутим изменама и допунама. Како се ради о изменама и допунама које се односе на 
више од половине одредаба постојеће Одлуке, приступило се припреми нацрта нове 
Одлуке о таски превозу путника.  
 

 
Одлука садржи 12  поглавља: опште одредбе,  услови за обављање такси превоза, 

такси исправе, регистар, кровне ознаке, прекид и престанак обављања делатности начин 
обављања такси превоза, такси стајалиште, надзор, казнене одредбе и прелазне и завршне 
одредбе. 
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