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 АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА 

 

1. Одређивање проблема које Закон треба да реши: 

 

Током примене Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени 

гласник РС“, бр. 68/15 и 41/18) у делу такси превоза, као и Закона о туризму („Службени 

гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 99/11- др. закон 93/12 и 84/15) о делу којим је уређено 

изнајмљивање возила са услугама возача, односно током припреме подзаконских аката за 

примену уочени су одређени проблеми, а решавање одређених проблема иницирала су и 

удружења такси превозника. 

Поред наведеног, измене и допуне Закона о превозу путника у друмском 

саобраћају врше се у циљу ефикасног и дугорочног решавања и уклањања детектованих и 

нерешених проблема у  делатности јавног превоза путника у друмском саобраћају на 

територији Републике Србије са циљем елиминације појаве неовлашћеног обављања 

делатности, нелојалне конкуренције кроз инсталирање и рекламирање електронских 

апликација за обављање такси делатности од стране физичких лица, која немају одобрење 

за обављање такси делатности и сузбијање осталих негативних појава, које се могу 

појавити. 

Одредбе се односе на: 

 

1) Услови за обављање такси превоза  

 

Законом о превозу путника у друмском саобраћају прописани су основни услови за 

обављање такси превоза на основу одобрења које издаје општинска, односно градска 

управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја правном лицу и предузетнику чија 

је претежна делатност такси превоз, при чему такси возач не може бити лице које је 

правноснажно осуђивано на казну затвора за кривично дело против: живота и тела, полне 

слободе, против имовине, привреде, безбедности јавног саобраћаја, опште сигурности 

људи и имовине, животне средине, јавног реда и мира, против човечности и других добара 

заштићених међународним правом, против правног саобраћаја и против државних органа. 

 Такси превоз обавља се фабрички произведеним путничким возилом које испуњава 

услове утврђене актом надлежног органа општине, града, односно града Београда, које 

има највише пет седишта рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата, за које су 

издате регистарске таблице са латиничном ознаком TX на задње две позиције, које је 

регистровано према месту седишта такси превозника и које има уграђен таксиметар. 

 Такси возач који управља возилом којим се обавља такси превоз, може бити 

запослен у привредном друштву које је регистровано за обављање ове делатности и које 

има одобрење надлежног органа локалне општинске, односно градске управе, односно 

управа надлежне за послове саобраћаја  или може бити у статусу предузетника који је 

регистован у АПР-у и који за обављање ове делатности има одобрење надлежног органа 

општинске, односно градске управе, односно управа надлежне за послове саобраћаја. 

 Такси превоз може да се обавља само на територији општине, града и града 

Београда за коју такси превозник има издато важеће одобрење за обављање такси 

делатности. 

 Општина, град и град Београд, прописује ближе услове за обављање такси превоза. 
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 Општина, град и град Београд, у складу са петогодишњим саобраћајно-техничким 

условима (на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања техничког 

регулисања саобраћаја на својој територији), доноси програм којим дефинише 

организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. 

Такође, одлуком уређују посебне услове које треба да испуни превозник, карактеристике и 

обележја такси возила и начин обављања такси превоза који нису дефинисани овим 

законом и утврђују и усклађују цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора 

обављати на њеној територији. 

Општина, град и град Београд води регистар такси возача, такси возила и кровних 

ознака. 

У пракси је овако широко дефинисано овлашћење произвело низ проблема и 

изменама и допунама закона се детаљније уређују услови за обављање ове делатности. 

Услови који су дефинисани овим законом важиће за целу територију Републике 

Србије, односно биће једнообразни за такси превознике у целој Србији.  

 

 

2) Превоз путника који се обавља путничким возилом које је изнајмљено са услугом 

возача (лимо сервис) 

 

Закон о туризму уређује област изнајмљивања путничких аутомобила са услугама 

возача (лимо сервис). 

Предвиђено је да ове услуге може да пружа привредно друштво, друго правно 

лице, предузетник или огранак страног правног лица, ако је регистровано у одговарајућем 

регистру.  

Пружалац услуга лимо сервиса дужан је да:  

1) у сваком пословном простору, односно месту пословања у ком обавља 

делатност држи решење о упису у одговарајући регистар и уверење о 

евидентирању у Регистру туризма;  

2) у сваком пословном простору, односно месту пословања истакне цене 

услуга које пружа и да се придржава истакнутих, односно објављених цена;  

3) за сваку пружену услугу изда прописан рачун;  

4) води евиденцију пружених услуга;  

5) обавља делатност са пажњом доброг привредника.  

Возила која су предмет изнајмљивања могу да буду старија од пет година и морају 

да испуњавају услове утврђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима. 

Поред чињенице да је ова област Законом о туризму недовољно прецизно уређена, 

и да упис приведних субјеката који обављају ову врсту превоза у Регистар туризма никада 

није заживео, један број домаћих субјеката је искористио ово стање и кроз форму лимо 

сервиса нелегално обављао јавни превоз путник у друмском саобраћају. На овај начин је 

додатно генерисана појава сиве економије у овој области.  

 

3) Права и дужности у вршењу инспекцијског надзора 

     

Како је већ наведено ове две врсте јавног превоза путника су због повећаног 

учешћа сиве економије доведене у знатно лошију позицију и појавила се потреба за 

појачаним инспекцијским деловањем у циљу заустављања и превенције ових појава. 

Републичке, општинске и градске инспекције због недовољних капацитета за контролу 
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такси и лимо сервис превоза нису у стању да у потпуности изврше контролу у складу са 

одредбама закона, те је решење за овај проблем пронађено у давању овлашћења 

комуналној полицији. Такође је уочена потреба за проширењем права и дужности 

инспектора током вршења инспекцијског надзора. 

 

2. Циљеви који се доношењем Закона постижу 

 

Доношењем овог закона постиже се континуитет у пословању превозника и 

привредних субјеката који обављају јавни превоз, континуитет у пружању услуге превоза 

корисницима превоза. 

Поред наведеног, доношење овог закона врши се ради ефикасног и дугорочног 

решавања и уклањања детектованих и нерешених проблема у  овој делатности на 

територији Републике Србије. Елиминисањем појава неовлашћеног обављања јавног 

превоза путника, нелојалне конкуренције кроз инсталирање и рекламирање електронских 

апликација за обављање такси делатности од стране физичких лица привредних субјеката, 

која немају одобрење за обављање такси делатности, као и сузбијање осталих негативних 

појава у јавном превозу путника у друмском саобраћају, адекватно ће се уредити ова 

делатност. 

 

3. Да ли су разматране могућности за решавање проблема без доношења 

акта? 

 Имајући у виду наведене циљеве, исти се нису могли постићи на други начин осим 

изменама и допунама важећег закона. 

Доношењем подзаконских аката, неуспешно је решаван проблема у такси превозу у 

локалним самоуправама, али многе одредбе тих подзаконских аката су требале да се нађу 

у Закону да би се избегла злоупотреба самих одредаба. 

 

4. Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање проблема? 

 

Будући да је анализом наведених проблема утврђено да су за њихово решавање 

захтева потребна  нова законска решења, оцењено је да је доношење акта најбољи начин 

за решавање проблема.  

Највећи број локалних самоуправа није донео програм којим дефинише 

организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. 

Разлози су вероватно финансијске природе а као резултат је добијена апсолутна 

дерегулација, која за последицу има потпуно урушен такси сервис, који је онемогућен да 

достигне репродуктивну способност. Једини начин да се таквим срединама помогне је 

увођење норматива: једно такси возило на 400 становника.  

Норма као механизам за одређивање потребног броја такси возила је нешто што је 

уобичајено у развијеном западном свету, али и у нашем непосредном окружењу.  

Конкретно Одлука о аутотакси пријевозу града Загреба (донела Градска скупштина Града 

Загреба 20. октобра 2016.) Члан 4. став 2.: "Број дозвола за подручје Града Загреба 

утврђује се према посљедњем попису становништва у омјеру једно аутотакси возило на 

540 становника". Сарајевска норма је још ригиднија, јер у Закону о такси пријевозу у 

Кантону Сарајево (Сл. новине Кантона Сарајево број 11/14) члан 20. гласи: "Број такси 

ознака за Кантон утврђује Министарство у омјеру 1 такси ознака на 700 становника, док се 

нове допунске такси ознаке неће издавати док се постигне наведени омјер". 
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У циљу тестирања предложене норме размотрени су и стручни радови на тему 

такси превоза, у деловима који се односе на потребан број такси возила, и то за Београд и 

Нови Сад. 

Студија о ауто - такси превозу у Новом Саду из 2014. године (Факултет тех. наука 

из Новог Сада - руководилац израде студије др Милан Симеуновић, дипл. инж. саобр.) 

сугерише да број такси возила – возача у Новом Саду треба да је између 1.000 и 1.200.  

Одређивањем потребног броја такси возила за Нови Сад путем норматива који смо 

предложили и чињенице да Нови Сад по последњем попису становништва има 341.625 

становника, добија се 854 возила. Поређењем резултата наведене студије која практично 

говори о 1.000 - 1.200 такси возила, али у условима једно возило један возач и околности 

да у Новом Саду раде и привредна друштва која запошљавају више од једног возача по 

возилу, наш закључак је да пример Новог Сада верификује предложену норму као 

коректну. 

У студији о организацији такси превоза у Београду из 2005. године (Факултет тех. 

наука из Новог Сада - главни аутор др Миломир Веселиновић, дипл. инж. саобр.) се каже 

да ће тек са 4.500 такси возила почети стварање услова за репродуктивну способност 

такси превозника и да је то циљ коме треба дугорочно тежити, а да би 3.000 такси возила 

имало оптималне услове за рад и пружање квалитетне услуге. Предложеном нормом се на 

примеру Београда  (по попису из 2011. године 1.659.440 становника) утврђује потреба за 

4.150 возила. Напомињемо, да је каснијим стручним радовима, а без икакве стручне 

анализе или било каквог озбиљнијег задирања у ову проблематику, горе наведена цифра 

крајње произвољно заокружена на 5.000 такси возила и она је и данас званичана цифра 

Програма потреба за такси возила граду Београду. Тренутно у Београду има око 6.700 

такси возила. 

Постојањем оваквог механизма знатно би се олакшало уређење такси сервиса у 

малим и скоро по правилу сиромашним срединама, јер би се за општину од рецимо 20.000 

становника оптималан број такси возила био 50. Тиме би се елиминисале околности за 

постојање нелојалне конкуренција, неквалитетне и небезбедне такси услуге и такси 

предузетнике са великим пореским дуговањима. 

 

5. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у Закону? 

 

Решења дата у Нацрту закона ће позитивно утицати на домаће превознике који 

обављају јавни превоз путника у друмском саобраћају, јер ће пре свега одржати постојећи, 

односно успостављени обим превоза имајући у виду да ће се учешће сиве економије кроз 

нелегални такси и лимо сервис превоз значајно смањити.  

Позитиван утицај ће бити и на путнике који редовно користе услуге јавног превоза 

путника у друмском саобраћају, а пре свега путнике који свакодневно користе услуге 

такси превоза, док ће легални превозници задржати постојећи ниво услуге, са реалним 

очекивањем њиховог повећања у наредном периоду. Овакав утицај се очекује и на домаће 

превознике који се баве јавним линијским превозом путника. 

Такође, решења дата у Нацрту закона, а која су у вези са контролом ће утицати на 

проширене могућности контроле кроз овлашћења дата комуналној полицији, што ће у 

великој мери утицати на смањење сиве економије кроз санкционисање рада нелегалних 

такси превозника и субјеката који су кроз форму лимо сервиса нелегално обављала јавни 

превоз путника у друмском саобраћају. 
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Решења дата у Нацрту закона, а која су у вези са употпуњавањем инспекцијских 

овлашћења и мера која се предузимају током спровођења контроле ће значајно 

унапредити начин и резултате контроле кроз санкције које су предвиђене за обављање 

нелегалног лимо сервиса али и проширењем постојећих права инспектора да наступи као 

анонимсни корисник услуге (провокативни путник). 

  

6. Какве трошкове ће примена Закона створити грађанима и привреди 

(нарочито малим и средњим предузећима)  

 

 Примена закона неће створити нове трошкове превозницима који су до сада 

обављали ову делатност, који су највећем броју предузетници, као ни грађанима. 

Трошкови који се могу очекивати због одредби овог закона су везани за путничка 

возила 7+1 и 8+1 за која је предвиђено обављање лимо сервиса уз коришћење дигиталног 

тахографа. Имајући у виду да ова возила у већини немају уграђене ове уређаје, трошак 

који ће имати је: 

Цена увођења система за нов дигитални тахограф је 75.000-85.000 РСД у 

зависности од модела дигиталног тахографа, док је цена увођења половног дигиталног 

тахографа у распону од 45.000-60.000 РСД. Имајући у виду да је предвиђено да ова 

путничка возила не могу бити старија од пет година, опција је уградња дигиталног 

тахографа треће генерације (за возила регистрована након 1.10.2012. године). 

  

7. Да ли су позитивне последице такве да оправдавају трошкове које ће он 

створити?  

 

 Примена закона неће створити нове трошкове превозницима који су до сада 

обављали ову делатност, који су највећем броју предузетници, као ни грађанима. 

Што се тиче трошкова за уградњу дигиталних тахографа у путничка возила 7+1 и 

8+1 за која је предвиђено обављање лимо сервиса они су потпуно оправдани с обзиром на 

чињеницу да ова возила врло често обављају превозе на дужим дестинацијама укључујући 

и међународни превоз где је неопходно, са аспекта безбедности саобраћаја на путевима, 

придржавање правила прописаних Законом о радном времену посаде возила и 

тахографима („Службени гласник РС“, бр. 96/15), који регулишу максимално време 

управљања возилом, обавезне одморе и паузе, у циљу спречавања замора возача а самим 

тим и повећања безбедности саобраћаја. 

 

8. Да ли Закон подржава стварање нових привредних субјеката на тржишту и 

тржишну конкуренцију 

 

Овим законом обезбеђује се уређење тржишта такси превоза и лимо сервиса и 

спречава могућност појаве „сиве економије“ у овој области, а самим тим и отвара 

могућност појаве нових привредних субјеката на тржишту, а што доводи до повећања 

броја услуга, као и до повећања броја запослених у привредним субјектима који послују у 

овом сектору. 
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9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о Закону 

 

Приликом израде овог Нацрта закона формирана је Радна група 011-00-234/1/2018-

03 од 8.6.2018. г са задатком да Припреми Нацрт закона о изменама и допунама Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају, у којој су поред представника Министарства 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и кабинета председника Владе, учешће 

узели и представници следећих институција: 

1. Секретаријат за саобраћај града Београда, 

2. Секретаријат за јавни превоз града Београда 

3. Секретаријат за инспекцијске послове града Београда 

4. Секретаријат за послове комуналне полиције града Београда, и 

5. Инспекција за путеве и саобраћај града Новог Сада 

као и представници такси превозника из следећих удружења и синдиката: 

1. Грански синдикат такси возача и аутопревозника „Независност“ 

2. Самостални синдикат такси возача и аутопревозника Србије 

3. САТУС - Савез такси удружења Србије 

4. СИТАБ - Струковно удружење такси предузетника Београда, и 

5. Уговорнa привреднa такси коморa Србије 

Имајућу у виду због којих се предлаже усвајање Нацрта закона о изменама и 

допунама закона о превозу путника у друмском саобраћају по хитном поступку и 

структуру учесника-представника заинтересованих страна у раду Радне групе, оцењено је 

да јавну расправу није неопходно спроводити, због чињенице да су све заинтересоване 

стране својим учешћем у раду током израде Нацрта закона дале свој допринос чиме су се 

суштински и формално изјаснили о предложеном тексту. 

 

10. Које ће се мере током примене Закона предузети да би се остварило оно 

што се доношењем Закона намерава 

 

Доследним и ефикасним спровођењем закона оствариће се циљеви који се желе 

постићи усвајањем измена и допуна овог закона. 

Ефикасним спровођењем надзора како од стране републичких и локалних 

инспекцијских органа, тако и од комуналне полиције, односно доношењем одговарајућих 

аката од стране локалних самоуправа обезбеђују се сви предуслови за решавање уочених 

проблема у о овој области. 

 


