
НАЦРТ ОДЛУКЕ 
           Скупштина општине Врњачка Бања на ___ седници одржаној дана __________ 2017. године, 
на основу члана 20 став 1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр.129/07, 83/2014 - 
др. закон и 101/16-др.закон), члана 57 Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", 
бр. 68/2015) и члана 36 Статута општине Врњачка Бања ( „Сл.лист општине Врњачка Бања“, бр.23/16-
пречишћен текст),  донела је 

ОДЛУКУ 
  ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О  ТАКСИ  ПРЕВОЗУ 

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
 

Члан 1 
У Одлуци о такси превозу на територији општине Врњачка Бања (''Сл. лист општине Врњачка 

Бања'', бр.10/2015 и др. одлукa),  у члану 9 став 2 мења се и гласи: „Такси превозник је у обавези да 
утврди јединствену боју својих  такси  возила.“ 

 
Члан 2 

У члану  10 додају се ставови 7 и 8 који гласе:  
„Изузетно, ако се број такси возила утврђен Програмом потреба за такси превозом из члана 4 

став 1 ове Одлуке не смањи у року од 60 дана од дана подношења захтева, односно од дана када се захтев 
такси превозника налази на листи чекања и у том периоду такси превозник поднесе нов захтев за исто 
такси возило задржава место на већ формираној листи чекања, надлежни орган за послове саобраћаја ће 
решавати захтев такси превозника у складу са већ формираном листом чекања. 

Надлежни орган за послове саобраћаја има обавезу да објави на сајту општине Врњачка Бања 
и да ажурира на дневном нивоу формирану листу чекања, у складу са утврђеним Програмом потреба за 
такси превозом из члана 4 став 1 ове Одлуке.“  
 

Члан 3 
У члану 45 ставови 2, 3 и 4 мењају се и гласе: 
„Такси превозник правно лице (привредно друштво или друго правно лице) казниће се за 

прекршај из става 1 овог члана осим тачки 2), 21), 22), 23)  и 24) новчаном казном од 150.000,00 динара,  а 
за прекршај из става 1 овог члана и то тачке: 21), 22), 23)  и 24) новчаном казном од 20.000,00 динара. ''   

  „За прекршај из става 1 овог члана осим тачке 2) одлуке казниће се и одговорно лице у 
правном лицу такси превозника, новчаном казном од 20.000,00 динара.“ 
   „Такси превозник предузетник казниће се за прекршај из става 1 овог члана осим тачке 3), 
21), 22), 23)  и 24) новчаном казном од 75.000,00 динара, а за прекршај из става 1 овог члана  и то тачке: 
21), 22), 23)  и 24) новчаном казном од 20.000,00 динара. '' 

 
Члан 4 

У члану 46 у ставу 1 текст: 25.000,00 динара'', мења се у текст ''20.000,00 динара.'' 
 

Члан 5 
                     У члану 40 став 1 тачка 6 реч: „станица“ мења се у текст: „такси стајалишта“. 
 

Члан 6 
Ступањем на снагу ове одлуке, престају да важе одредбе члана 8  Одлуке о изменама 

Одлуке којима су одређене казне за прекршаје ("Сл.лист општине Врњачка Бања", бр.7/17).  
  

Члан 7 
Ова Одлука ступа на снагу 8-ог дана од дана објављивања, а објавиће се у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања''.  
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: ____________од ........... 2017.године 

                                                                   
                                                                        ПРЕДСЕДНИК   СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                        
                                                                                                  Иван Радовић  
                                                                     



 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Правни основ за доношење ове одлуке: 
 
Чланом 20 став 1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“,бр. бр.129/07,  83/2014 - 

др. Закон, 101/16-др.закон) утврђена је обавеза локалне самоуправе да уређује и обезбеђује посебне 
услове и организације ауто такси превоза путника;  

Чланом 57 Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015) 
прописано је да јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, организацију и 
начин обављања јавног превоза путника који се обавља на територији јединице локалне самоуправе и 
такси превоза;  

 Члан 36 став 1 тачка 7 Статута општине Врњачка Бања Статута општине Врњачка Бања ( „Сл.лист 
општине Врњачка Бања“, бр.23/16-пречишћен текст) утврђује да Скупштина општине у складу са 
законом доноси прописе и друге опште акте. 

 
Разлози и објашњење основних правних института:  

Чланом 94 Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. Гласник РС", бр. 68/2015) 
прописано је да јединица локалне самоуправе прописује ближе услове за обављање такси превоза и да у 
складу са саобраћајно-техничким условима: доноси програм којим дефинише организовање такси 
превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила; посебне услове које треба да испуни 
превозник; карактеристике и обележја такси возила и начин обављања такси превоза који нису 
дефинисани законом; Такође, јединица локалне самоуправе утврђује и усклађује цену у оквиру такси 
тарифе по којој се такси превоз мора обављати на њеној територији.  

Предлогом ове измене одлуке у области такси превоза на територији општине Врњачка Бања пре 
свега уређује и прописује казнене за прекршаје и мере за не поступање у складу са одредбама ове одлуке, 
а сагласано цитираним одредбама закона, 

 
Процена износа финансијских средстава потребних за спровођење акта: 
 

 За спровођење ове Одлуке нису потребна додатна финансијска средства. 
 

Ступање на снагу:  
 
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у „Сл. листу општине Врњачка Бања“.
  
   

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: ____________од ........... 2017.године 

 
 
Нацрт одлуке сачинила 
Гордана Радичевић,  
 
 
 
Руководилац Одсека за привреду     НАЧЕЛНИК 
и друштвене делатности     ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
Живорад Јаћимовић             Славиша Пауновић 
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