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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, 

број 97/16), члана 3. став (1) тачка 2) Закона о превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске („Службени гласник РС“, број 47/17), члана 37. Статута општине 

Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17) и члана 161 и члана 201 

став 1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 21/17), Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној 

дана___________ .2017. године,  донијела је  

 
 

ОДЛУКУ 

О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

I – ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

 Овом oдлуком регулише се начин вршења регистрованог такси превоза лица на 

подручју општине Прњавор, начин утврђивања, коришћења, уређења и одржавања 

такси стајалишта, издавање допунских ознака за возила којима се врши такси превоз, 

њихова величина, боја и изглед, начин утврђивања и наплате цијене превоза, те права и 

дужности возача који врше такси превоз и лица која користе њихове услуге. 

Члан 2. 

 Такси превоз на подручју општине Прњавор могу вршити: 

1) правна лица, којима је то основно занимање и 

2) предузетници, сходно прописима из области регистрације предузетника и који 

посједују лиценцу превозника и легитимацију за возача моторног возила. 

 

II –УСЛОВИ И НАЧИН ВРШЕЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

Члан 3. 

 (1) Поред услова предвиђених законом за обављање такси превоза, правно лице 

мора испуњавати и слиједеће услове: 

1) да је регистровано за ову врсту превоза, у складу са Законом, 

2) да има у власништву једно путничко моторно возило са највише 1+4 

регистрована сједишта за вршење такси превоза, облика каросерије „лимузина“ или 

„караван“, које може бити старости до 15 (петнаест) година , или једно путничко 

моторно возило намјенски произведено за превоз лица са посебнимпотребама (лица са 

инвалидитетом), са важећом лиценцом за такси превоз, а уколико правно лице посједује 

више возила, иста морају бити једнообразно обојена, 

3) да на вратима возила има исписан назив правног лица, са заштитним знаком, 

истог, 

4) да возачи имају службену одјећу, 

5) да возачи у правном лицу испуњавају услове за вршење такси превоза, 

прописане Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске и прописима из 

области безбједности саобраћаја и  

6) да правно лице има посебно стајалиште, одобрено од надлежног органа. 

(2) Број возила, означавање возила и службену одјећу возача одређује правно 

лице. 

(3) Правно лице може вршити такси превоз само са возилом за које је од стране 

надлежног органа утврђено да испуњава прописане техничко-експлоатационе услове. 

 

Члан 4. 

 Предузетник може обављати такси превоз само ако, поред услова утврђених 

прописима из области безбједности саобраћаја и Законом о превозу у друмском 

саобраћају, испуњава и следеће услове: 
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1) да му је такси превоз једино и основно занимање, 

2) да такси превоз обавља само једним возилом којим лично управља и за које 

има одобрење и 

3) да испуњава услове из члана 3. став 1. тачка 5. 

 

Члан 5. 

 (1) Такси превозници могу регистровати дјелатност, односно добити одобрење 

за такси превоз, само ако је од стране Одјељења за стамбено-комуналне послове и 

инвестиције, надлежног за послове саобраћаја (у даљем тексту: Одјељење), утврђено да 

испуњавају прописане услове и ако постоји слободно мјесто у односу на максималан 

број такси возила на подручју општине Прњавор. 

 (2) Максималан број такси возила на подручју општине Прњавор утврђује 

Одјељење, надлежно за послове саобраћаја, у правилу, почетком сваке године. 

 

Члан 6. 

 Правна лица која су регистрована прије доношења ове oдлуке, за сва возила која 

набаве послије ступања на снагу Одлуке, морају затражити од Одјељења да утврди да 

ли испуњавају прописане техничко-експлоатационе услове.. 

  

Члан 7. 

 Осим опреме одређене прописима о безбједности у саобраћају, прописима о 

превозу у друмском саобраћају Републике Српске и другим прописима, путнички 

аутомобили,  којима се врши такси превоз, морају имати: 

1) ознаку са натписом „ТАXI“, која је постављена на средини крова возила и 

синхронизована с таксиметром, тако да се свјетло на ознаци гаси кад се таксиметар 

укључи и 

2) апарат за гашење пожара, постављен на видно мјесто, тако да га такси 

превозник и путник могу употријебити без изласка из возила. 

 

Члан 8. 

 (1) Ознака „ТАXI“ је димензије 26х16 cm, а удаљена је од горње ивице крова 18 

cm. 

            (2) Боја подлоге ознаке „ТАXI“  и боја слова морају бити различите у правилу, 

боја подлоге је црне, а слова жуте боје. 

 (3) Какву ће боју, одлучује само правно лице, односно Удружење такси 

превозника (у даљем тексту:Удружење), с тим што боја слова не може бити црна. 

 

Члан  9. 

 (1) Путнички аутомобил, којим предузетник врши такси превоз, мора  имати и 

допунску ознаку. 

 (2) Допунска ознака је елиптичног облика, чији су пречници 18х12 cm. У 

средини допунске ознаке је грб општине Прњавор, изнад грба је назив стајалишта, 

испод грба година за коју се издаје, с лијеве стране број стајалишта, а са десне број 

регистра такси превозника. 

 (3) Подлога допунске ознаке (боја) мијења се сваке године. 

 (4) Допунске ознаке се постављају на предњем вјетробранском стаклу, у доњем 

лијевом углу. 

 (5) На предњем вјетробранском стаклу у доњем десном углу треба да стоји 

наљепница са именом и презименом такси превозника исписана флуоресцентним 

словима тако да је уочљива и ноћу. 

 (6) Трошкове допунских ознака сносе самостални привредници. 
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Члан 10. 

 (1) Путнички аутомобил којим се врши такси превоз, не може имати прикључно 

возило. 

 (2) На путничком аутомобилу, којим се врши такси превоз, не смију бити 

постављене релацијске табле.  

 

Члан 11. 

 (1) Такси превозници могу, у циљу ефикаснијег обављања такси превоза, 

организовати посебну радио-службу затвореног типа, у складу са законским 

прописима. 

 (2) Такси возила, из претходног става, морају бити опремљена прописаним 

уређајима и повезана у радио-мрежу. 

 

Члан 12. 

 Начин повезивања у радио-мрежу и начин рада радио-службе, одређује се актом 

правног лица, односно Удружења. 

 

III – ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

 

Члан 13. 

 Такси стајалишта су урађена и прописно обиљежена мјеста, намијењена за 

стајање такси возила ради пружања такси услуга. 

 

Члан 14. 

 (1) Такси стајалиште на изграђеним површинама одређује рјешењем Одјељење 

надлежно за послове саобраћаја, уз претходно прибављено мишљење Одјељења за 

просторно уређење, надлежног за послове урбанизма. 

 (2) Такси стајалиште се може одредити и на неизграђеним површинама које 

предложе заинтересовани такси превозници, под условима и на начин одређен Законом 

о уређењу простора. 

 (3) Трошкове уређења сноси такси превозник који је предложио уређење 

одређеног стајалишта и који је затражио да му се то стајалиште додијели на 

коришћење. 

 (4) Одјељење надлежно за послове саобраћаја ће у року од 6 мјесеци од дана 

ступања на снагу ове одлуке, замијенити своје раније рјешење о броју  и додјели такси 

стајалишта такси превозницима и новим рјешењем утврдити број такси стајалишта и 

извршити додјелу, у зависности од потребе општине, од некоришћености такси 

стајалишта и од броја заинтересованих правних лица и Удружења. 

 (5) Ако правно лице или Удружење, којем је додијељено такси стајалиште, 

користе такси стајалиште супротно одредбама ове одлуке, или га уопште не користе, 

Одјељење надлежно са послове саобраћаја ће такси стајалиште додијелити другим 

заинтересованим такси превозницима. 

 

Члан 15. 

 (1) Такси стајалиште за правно лице се додјељује на захтјев истог, а за 

предузетнике, на захтјев Удружења. 

 (2) Рјешењем којим се додјељује такси стајалиште заинтересованим такси 

превозницима на коришћење, одређује се и број такси мјеста на стајалишту и радно 

вријеме такси стајалишта. 

 

Члан 16. 
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 (1) Такси стајалишта морају бити обиљежена прописаном вертикалном и 

хоризонталном саобраћајном сигнализацијом. 

 (2) Трошкове обиљежавања и одржавања такси стајалишта које користи правно 

лице, сноси правно лице. 

 (3) Трошкове обиљежавања и одржавања такси стајалишта који користе 

предузетници, сноси Удружење.. 

 (4) Висину средстава за трошкове из става 3. овог члана и начин наплате 

утврђују својом одлуком органи и тијела Удружења. 

 

Члан 17. 

(1) Такси стајалишта се планирају и изграђују, у правилу, са изградњом 

саобраћајница, објеката, насеља, итд. 

(2) Планом се истовремено утврђује и број такси мјеста на стајалишту. 

 

Члан 18. 

 Удружење је дужно да распореди такси превозника на одговарајуће такси 

стајалиште и да му изда одобрење за употребу такси стајалишта и допунске ознаке. 

 

Члан 19. 

 Такси превозник је дужан да почетком сваке календарске годне, а најкасније до 

31. јануара текуће године, изврши замјену допунске ознаке. 

 

Члан 20. 

 (1) Такси превозник који не изврши замјену допунске ознаке у року из члана 19. 

ове одлуке, не може се распоредити на стајалиште на коме је био до тада распоређен. 

 (2) На упражњено мјесто распоређује се први такси превозник са листе 

приоритета са других стајалишта, а такси превозник из става 1. овог члана, распоређује 

се на његово такси стајалиште. 

 

Члан 21. 

Листу приоритета за распоред на такси стајалишту утврђује Удружење својим 

актима на основу мјерила за утврђивање приоритета, уз претходну сагласност 

Одјељења надлежног за послове саобраћаја. 

 

Члан 22. 

 (1) Такси превозници који су први на листи приоритета, утврђеној на начин из 

члана 21. ове одлуке, стичу право да се распореде на упражњено мјесто на повољнијим 

такси стајалиштима. 

 (2) Удружење је дужно да одобри такси превозницима из става 1. овог члана 

промјену такси стајалишта и да му изда одговарајуће одобрење за употребу стајалишта 

и допунске ознаке. 

 (3) Рангирање стајалишта одредит ће Удружење својим актима. 

 

Члан 23. 

 (1) Такси возила  на стајалиштима паркирају се по реду доласка. 

 (2) Одласком једног или више аутомобила, помичу се на упражњено мјесто 

истим редослиједом како су приспјели. 

 

IV – УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ ПРЕВОЗА 

 

Члан 24. 
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 (1) Цијена такси превоза по 1 километру је унапријед одређена и утврђује се 

таксиметром по цјеновнику услуга који мора бити истакнут на видном мјесту у возилу 

и овјерен од надлежног општинског органа управе. 

 (2) На релацијама превоза дужим од 50 километара такси превозник и лице које 

се превози могу прије почињања превоза уговорити цијену превоза, без укључивања 

таксиметра, у висини не већој од висине утврђене примјеном цјеновника, односно 

укључењем таксиметра, уз обавезу издавања возне карте прије почињања вожње. 

 (3) Ако такси услугу користи један путник, плаћа цијели износ цијене очитане 

на таксиметру. 

 (4) Ако се уз сагласност лица, које је прво започело користити такси услугу 

такси возилом, превозе и други путници, цијена превоза, утврђена таксиметром, 

односно уговорена цијена на заједничкој релацији, дијели се на све путнике који се 

превозе. 

 

V – ПРАВО И ДУЖНОСТ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И КОРИСНИКА ТАКСИ УСЛУГА 

 

Члан 25. 

 Такси превозник за вријеме рада мора бити прикладно одјевен. 

 

Члан 26. 

 (1) Такси превозник прима путнике на такси стајалишту на којем је распоређен. 

 (2) Путника који долази на такси стајалиште, дужан је да вози такси превозник 

чије је возило прво на реду, осим у случајевима ако путник сам изабере такси 

превозника. 

 (3) Такси превозник може примити путника и на стајалишту на које није 

распоређен, ако на истом нема возила са одобрењем за то стајалиште. 

 (4) Такси превозник, изузетно, може на захтјев путника зауставити возило и 

примати путника и изван такси стајалишта само ако то није забрањено прописима о 

безбједности саобраћаја. 
 

Члан 27. 

 Пријем путника на мјестима одређеним претходним чланом могу вршити само 

такси превозници из члана 2. ове одлуке. 
 

Члан 28. 

 (1) На телефонски позив упућен такси стајалишту, дужан је да се одазове такси 

превозник чије је возило прво на реду. 

 (2) Код наруџбе такси превозника телефоном, такси превозник укључује 

таксиметар у тренутку поласка са стајалишта на коме је примио телефонски позив. 

 (3) Такси превозник је дужан да чека најављеног путника најмање пет минута. 

 

Члан 29. 

 Ако одбије да изврши превоз као први по реду код непосредне или наруџбе 

путем телефона, такси превозник је дужан да своје возило паркира на посљедње мјесто 

у колони. 
 

Члан 30. 

  

(1) Такси превозник је дужан да превоз путника изврши најкраћим путем до 

мјеста које путник захтијева. 

 (2) Путник је дужан такси превознику прије почетка вожње тачно назначити 

одредиште превоза. 

 (3) Такси превозник није дужан да одвезе путника до одредишта ако услови пута 

не омогућавају нормалну и безбједну вожњу. 
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Члан 31. 

 (1) Ако из оправданих разлога (квар на возилу и сл.) није у могућности да 

доврши започету вожњу, такси превозник је дужан на захтјев путника у најкраћем 

времену обезбиједити му возило. 

 (2) У случају из претходног става, путник не сноси трошкове доласка другог 

возила, него само трошкове превоза од тог мјеста до одредишта и то под истим 

условима под којима је прекинута започета вожња. Ове услове дужан је да обезбиједи 

такси превозник који је прекинуо вожњу. 

 

Члан 32. 

 (1) Такси превозник је дужан да у своје возило прими и пртљаг путника којег 

превози, под условом да исти може смјестити на прописан начин у спремиште за 

пртљаг. 

 (2) Заборављене предмете или пртљаг такси превозник је дужан одмах, а 

најкасније за 24 сата, предати Станици јавне безбједности Прњавор. 

 (3) Са заборављеним предметима поступаће се по прописима о нађеним 

стварима. 

 

Члан 33. 

 (1) Такси превозници су дужни да за вријеме рада у возилу држе Одлуку о такси 

превозу на подручју општине Прњавор. 

 (2) Такси превозници су дужни да за вријеме стајања на такси стајалишту буду 

код свог возила. 

 

Члан 34. 

 За вријеме вожње путник не смије ометати возача, оштећивати, нити прљати 

возило. 

 

VI – ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

 

Члан 35. 

 Надзор над спровођењем ове одлуке врши саобраћајни инспектор и Комунална 

полиција. 

 

VII – КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

        Члан 36. 

 (1) Новчаном казном у износу од 500,00 до 2.500 КМ казниће се правно лице: 

 

1) ако врши превоз путничким аутомобилом за који нема одобрење (члан 3. став 

3), 

2) ако возило не паркира на стајалишту које је одобрено правном лицу (члан 3. 

став 1. тачка ђ), 

3) ако возило за такси превоз има прикључно возило, односно ако обиљежи 

возило релацијском таблом (члан 10), 

4) ако возило за такси превоз нема опрему и није обиљежено на начин утврђен 

овом одлуком (чл. 7. и 8), 

5) ако цијену превоза наплати противно одредбама ове одлуке (члан 24), 

6) ако превозник није прикладно одјевен (члан 25) 

7) ако не прими путника на стајалишту (члан 26), 
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8) ако прими путника супротно одредбама ове одлуке (члан 26), 

9) ако превоз путника не врши најкраћем путем до мјеста одредишта (члан 30), 

10) ако не доврши започету вожњу или ако не предузме мјере да путнику 

обезбиједи друго возило за превоз под истим условима под којима је вожња започета 

(члан 31), 

11) ако не прими пртљаг путника или ако заборављени пртљаг не преда у 

Полицијску станицу (члан 32) и  

12) ако у возилу не држи план Одлуке о такси превозу (члан 33. став 1.) 

(2) За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном 

лицу новчаном казном у износу од 50,00 до 250,00 КМ. 

 

Члан 37. 

 Новчаном казном у износу од 50,00 до 250,00 КМ казниће се за прекршај такси 

превозник: 

1) ако врши превоз путничким аутомобилом за који нема одобрење за вршење 

превоза (члан 2), 

2) ако има прикључно возило, односно ако обиљежи возило релацијском таблом 

(члан 10), 

3) ако путнички аутомобил којим врши превоз не опреми и не обиљежи на 

начин утврђен овом одлуком (члан 7. и 8), 

4) ако врши превоз без одобрења за употребу такси стајалишта и допунске 

ознаке (члан 14. и 18), 

5) ако не изврши замјену допунске табле (члан 19), 

6) ако не паркира  аутомобил по реду доласка (члан 23. став 1), 

7) ако не помиче аутомобил по реду на упражњено мјесто (члан 23. став 2), 

8) ако цијену превоза наплати супротно одредбама ове одлуке (члан 24), 

9) ако не прима путника на такси стајалишту на које је распоређен (члан 26), 

10) ако превозник није прикладно одјевен (члан 25), 

11) ако одбије да као први по реду вози путнике (члан 26), 

12) који прима путнике супротно одредбама ове одлуке, 

13) ако превоз путника не врши најкраћим путем до мјеста одредишта (члан 30), 

14) ако не доврши започету вожњу или ако не подузме мјере да путнику 

обезбиједи друго возило за превоз под истим условима под којима је вожња започета 

(члан 31), 

15) ако не прими пртљаг путника или као заборављени пртљаг не преда  

Полицијској станици Прњавор (члан 32) и 

16) ако у возилу не држи Одлуку о такси превозу (члан 33. став 1)  

 

VIII –ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

  

Члан 38. 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу на 

подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 6/10). 

 

Члан 39. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

 

Број: 01-022-   /17                                                                      ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: ______.2017. године.                                            СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Прњавор,                         ________________________  

                                                                                  Жељко Симић, мастер политикологије 
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О б р а з л о ж е њ е 

 
ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 3. став (1) тачка 2) и 

члану 50. Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени 

гласник  РС“, број 47/17), којим је прописано да Скупштина општине посебним 

прописима уреди услове и начин превоза лица на подручју своје општине и члана 39 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 97/16), којим је прописано 

да Скупштина општине доноси одлуке и друге опште акте и даје њихово аутентично 

тумачење. 

Министарство саобраћаја и веза Републике Српске из Бање Луке, Трг Републике 

Српске број 1, је актом, број: 13.03/345-1480/17 од 08.09.2017. године, разматрајући 

Приједлог Одлуке о такси превозу на подручју општине Прњавор, установило да је 

иста сачињена у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 

(„Службени гласник РС“, број 47/17) и да се може упутити у даљу процедуру. 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Новим Законом о превозу у друмском саобраћају РС  дефинисано је да јединица 

локалне самоуправе треба да уреди својим прописима начин и органзацију јавног 

превоза лица, начин и организацију такси превоза и превоз запрежним возилима, 

самарицама, пољопривредним машинама, мотоциклима и мотоциклима са приколицом, 

трициклима на моторни погон и други погон.  

Из горе наведених разлога Начелник општине Прњавор предлаже Скупштини 

општине Прњавор доношење нове Одлуке о такси превозу на подручју општине 

Прњавор.  

 


