
 

На основу члана 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 3. став (1) тачка 2) и члана 51. став (1), 

тачка 5) и тачка 10) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17), члана 37. став (2), тачка 2) Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17 и 12/18) и чланова 
161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштина општине Прњавор на ___. 

сједници одржаној дана _________2018. године, донијела је 
 

 

О Д Л У К У 

о допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине Прњавор 

  

Члан 1. 

 

 У Одлуци о такси превозу на подручју општине Прњавор („Службени гласник 
општине Прњавор“, број: 31/17), у члану 1. послије ријечи: „изглед“ додају се ријечи: 

„начин и поступак издавања лиценце такси превозника и легитимације за возача такси 

превоза, вођење евиденције о издатим лиценцама такси превозника и легитимацијама за 
возача такси превоза“. 

 

Члан 2. 

 

 Послије члана 23. додаје се нова глава IIIа и нови чланови 23а, 23б, 23в, 23г, 23д, 

23ђ и 23е, који гласе: 
  

 „IIIа-НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ЛИЦЕНЦЕ ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И 

                     ЛЕГИТИМАЦИЈЕ ЗА ВОЗАЧА ТАКСИ ПРЕВОЗА 

  

Члан 23а. 
 

 (1) Такси превозник је дужан да посједује лиценцу такси превозника и 

легитимацију за  возача такси превоза коју издаје Одјељење за локални економски развој 
и друштвене дјелатности. 

 (2) У возилу којим се врши такси превоз обавезно је да се налази лиценца такси 

превозника и легитимација за возача такси превоза. 
 (3) Лиценца такси превозника издаје се на период од пет година. 
 (4) Образац лиценце такси превозника налази се у Прилогу ове одлуке и чини њен 

саставни дио (Прилог 1).  

 

Члан 23б. 

 

 Такси превозник подноси, уз писмени захтјев за издавање лиценце такси 

превозника, Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности сљедећа 
документа: 
 1) доказ о регистрацији дјелатности такси превоза из члана 2. Одлуке, 
 2) доказ да располаже путничким моторним возилом из члана 3. став (1) тачка 2) 

Одлуке, што се доказује овјереном копијом саобраћајне дозволе, односно потврдом о 

регистрацији, 

 3) доказ о распореду на такси стајалишту и 

 4) доказ о уплаћеној такси за издавање лиценце такси превозника. 



  

Члан 23в 
 

 (1) Лиценца такси превозника престаје да важи: 

 1) истеком рока важења, 
 2) даном брисања превозника из судског регистра, односно престанка важења 
рјешења за рад предузетника и 

 3) даном престанка испуњавања услова за добијање лиценце. 
 (2) Продужење важења лиценце такси превозника врши се по поступку и начину 
за издавање лиценце такси превозника. 
   

Члан 23г. 
 

 (1) Легитимација за возача такси превоза издаје се на период од пет година. 
 (2) Такси превозник подноси, уз писмени захтјев за издавање легитимације за 

возача такси превоза, Одјељењу за локални економски развој и друштвене дјелатности 

сљедећа документа: 
 1) овјерену копију дипломе, 
      2) копију возачке дозволе,  

 3) фотографију и  

            4) доказ о уплаћеној такси за издавање легитимације за возача такси превоза. 
 

Члан 23д. 

 

(1) Легитимација за возача такси превоза престаје да важи: 

1) истеком рока важења, 
2) престанком важења лиценце такси превозника и 

3) даном престанка испуњавања услова за добијање легитимације. 
(2) Продужење важења легитимације врши се по поступку и начину за издавање. 

 

Члан 23ђ. 
 

(1) Образац легитимације за возача такси превоза садржи: 

1) назив надлежног органа који издаје легитимацију, 
2) број и датум издавања, 
3) фотографију, 
4) име и презиме возача,  
5) пребивалиште возача, 
6) назив превозника, 
7) рок важења легитимације, 
8) мјесто печата и 

9)  потпис овлашћеног лица. 
 (2) Образац легитимације налази се у Прилогу ове одлуке и чини њен саставни дио  

Прилог (2). 

 

                                                                      Члан 23е. 
 

 (1) Евиденцију о издатим лиценцама такси превозника и легитимацијама за возача 
такси превоза води Одјељење за локални економски развој и друштвене дјелатности. 

 (2) У евиденцију се уписују сљедећи подаци: 

 1) број и датум издавања лиценце такси превозника и легитимације за возача такси 

превоза, 



  

 2) подаци о подносиоцу захтјева за издавање лиценце такси превозника и 

легитимације за возача такси превоза и  

 3) датум важења лиценце такси превозника и легитимације за возача такси 

превоза“.  

 

Члан 3. 

 

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

гласнику општине  Прњавор“. 

 

  

Број: 01-022-___/18                                                                       ПРЕДСЈЕДНИК      

Датум: ______2018. године                                                 СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                     Жељко Симић, мастер политикологије   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Прилог 1.    

 

 НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

 

 На основу члана 50. став (4) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике 
Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17) и члана 23а. став (1) Одлуке 
о такси превозу на подручју општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број____), а на основу захтјева (назив превозника, сједиште), (надлежни орган општине), 
и з д а ј е  
 

Л И Ц Е Н Ц У  Т А К С И  П Р Е В О З Н И К А 

 

1. Одобрава се (назив превозника, сједиште) вршење такси превоза. 
 

2. Лиценца такси превозника важи до ________. 

 

 

 Број:                                                                                                      ______________ 

 Датум:                                                                                                   Овлашћено лице 
 

 

 

     Прилог 2.    

 

  

                                                                                                                НАДЛЕЖНИ ОРГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л Е Г И Т И М А Ц И Ј А  З А  В О З А Ч А  Т А К С И  П Р Е В О З А 

 

_________________________________        ________________________________ 

      (Име и презиме возача, пребивалиште)                               (Рок важења) 
                                                                          ________________________________ 

                                                                                             (Број легитимације) 
 

_________________________________        ________________________________ 

                       (Назив превозника)                                        (Датум издавања)  

 

          

 

 

 

                                                    

 



  

 

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у члану 39. став (2), тачка 2) 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број 97/16), члану 
3. став (1), тачка 2) и члану 51. став (1), тачка 5) и тачка 10) Закона о превозу у друмском 

саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17), члану 

37. став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 15/17 и 12/18) и члановима 161. и 201. став (1) Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 32/17). 

Одредбама члана 39. став (2), тачка 2) Закона о локалној самоуправи, члана 37. 

став (2), тачка 2) Статута општине Прњавор и члана 161. Пословника о раду Скупштине 
општине Прњавор, прописано је између осталог да скупштина општине доноси одлуке. 

Одредбом члана 3. став (1), тачка 2) Законом о превозу у друмском саобраћају 

Републике Српске је прописано да јединице локалне самоуправе посебним прописом 

уређују начин, организацију и услове за вршење такси превоза, а одредбом члана 51. став 
(1), тачка 5) истог закона је прописано да ће надлежни орган јединице локалне 
самоуправе посебним прописом уредити начин и поступак издавања лиценце такси 

превозника и легитимације за возача моторног возила, а тачком 10) да ће се о наведеном 

уредити вођење евиденције. 
Одредбом члана 201. став (1) Пословника о раду Скупштине општине Прњавор 

прописано је да предлагач може поднијети приједлог општег акта по скраћеном поступку, 
ако није у питању сложен или обиман општи акт, за који је законом или другим прописом 

предвиђена јавна расправа. 
  

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

Разлог за доношење ове одлуке је усклађивање са чланом 51. став (1), тачка 5) и 

10) Закона о превозу у друмском саобраћају Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 47/17), којим је прописано да ће надлежни орган јединице 
локалне самоуправе посебним прописом уредити начин и поступак издавања лиценце 
такси превозника и легитимације за возача такси превоза и о наведеном уредити вођење 
евиденције. 

С обзиром да Одлуком о такси превозу на подручју општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 31/17), није прописан начин и поступак издавања 
лиценце такси превозника и легитимације за возача такси превоза као и вођење 
евиденције, потребно је да се изврше допуне ове одлуке.  

Министарство саобраћаја и веза, актом број: 13.03/345-1229/18 од 31.07.2018. 

године дало је мишљење на приједлог наведене одлуке у којем наводе да је иста 
сачињена у складу са Законом о превозу у друмском саобраћају Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, број 47/17). 

На основу наведеног, а у складу са чланом 201. став (1) Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 

и 32/17), подносимо ову одлуку у форми приједлога. Сматрамо да исту није претходно 

потребно разматрати у нацрту, из разлога што није у питању сложен или обиман општи 

акт, за који је законом или другим прописом предвиђена јавна расправа.  
   

      МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

За провођење ове одлуке потребна материјална средства обезбиједиће се у буџету 
општине.  
 

 



  

 

 

 

         

 

 

 

          ПРИЈЕДЛОГ 

 

 

 

 

 

 

 

О Д Л У К А 

о допунама Одлуке о такси превозу на подручју општине Прњавор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                     ПРЕДЛАГАЧ:  Начелник општине 
              ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне    
                                                                                                послове и инвестиције 
 

 

 

 

 

Прњавор, јул 2018. године 
 

 

 


