ПРЕДЛОГ

ЗАКОН
О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О
ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ
Члан 1.
У Закону о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник
РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18-др. закон и 83/18) у члану 2. тачка 18) бришe се.
Члан 2.
У члану 5. став 1. после речи: „потписан од стране возача и” речи:
„потписан и оверен од стране” бришу се.
Члан 3.
У члану 26. став 3. речи: „мора имати лиценцу за обављање послова
професионалног возача и” бришу се.
Члан 4.
У члану 87б став 1. тачка 2) речи: „путничког аутомобила трећег степена
стручне спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила
четвртог степена стручне спреме” замењују се речима: „моторног возила”.
После става 6. додаје се став 7, који гласи:
„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. тач. 2) и 3) овог члана.”
Члан 5.
У члану 87в став 1. тачка 4) речи: „који није накнадно уграђен” бришу се.
Тачка 5) мења се и гласи:
„5) да размак осовина буде најмање 2.550 mm или запремине
пртљажног простора најмање 350 l;”.
Члан 6.
У члану 137а став 1. речи: „има регистровану претежну делатност „такси
превозˮ и” бришу се.
У ставу 2. тач. 3) и 4) мењају се и гласе:
„3) возило високе класе, односно луксузно возило, осим возила са 7+1 и
8+1 места за седење, које није старије од пет година и има вредност већу од
25.000 евра, изражену у динарској противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан подношења захтева, односно које није старије од седам
година и има вредност већу од 35.000 евра, изражену у динарској
противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан подношења
захтева, с тим што се за вредност возила узима каталошка вредност возила за
које је као датум производње узет датум подношења захтева;
4) возило са 7+1 или 8+1 места за седење и уграђеним дигиталним
тахографом, ако има емисију издувних гасова нивоа најмање „EURO 4ˮ.”
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Став 11. мења се и гласи:
„Возач путничког возила из става 2. тачка 4) овог члана мора да има
квалификациону картицу возача или возачку дозволу са уписаним кодом „95”.”
Став 18. мења се и гласи:
„Против коначног решења из става 1. овог члана може се покренути
управни спор.”
Члан 7.
У члану 155. став 1. речи: „локалног превоза и то: ванлинијски превоз,
посебан линијски превоз, лимо сервис, превоз за сопствене потребе и такси
превоз” замењују се речима: „такси превоза, лимо сервиса, домаћег превоза
који се обавља као ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и превоз за
сопствене потребе, као и локалног превоза који се обавља као ванлинијски
превоз, посебан линијски превоз и превоз за сопствене потребе.
У ставу 2. речи: „над применом овог закона и прописа донетих на основу
овог закона, којима се уређује локални превоз” замењују се речима: „из става 1.
овог члана”.
Члан 8.
У члану 160. став 7. реч: „инспектор” замењује се речима: „Инспектор,
односно овлашћено лице аутономне покрајине, општинске, односно градске
управе, односно управе надлежне за послове саобраћаја”.
Члан 9.
У члану 161. речи: „сaобраћајни знак прописан у члану” замењују се
речима: „стоп таблицу из члана”.
Члан 10.
У члану 167. став 5. речи: „обављања делатности јавног превоза у
друмском саобраћају” замењују се речима: „правном лицу да се бави
одређеном привредном делатношћу”.
Члан 11.
У члану 168. став 5. речи: „делатности јавног превоза у друмском
саобраћају” замењују се речима: „одређених делатности”.
Члан 12.
У члану 169. став 1. тачка 28) мења се и гласи:
„28) у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном
месту за корисника превоза уграђен исправан, оверен таксиметар или није
истакнута такси дозвола за возача (члан 89);”.
Tач. 46а) - 46е) мењају се и гласе:
„46а) лимо сервис обавља возилом које је старије од пет, односно
седам година (члан 137а став 2. тачка 3);
46б) лимо сервис обавља возилом које нема уграђен дигитални
тахограф (члан 137а став 2. тачка 4);
46в) се у возилу не налази документација из које се несумњиво може
утврдити сврха, циљ и трајање путовања или начин обрачунавања цене
превоза (члан 137д став 2);
46г) цену превоза обрачунава супротно члану 137д став 3. овог закона;
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46д) обавља лимо сервис који није претходно уговорен у седишту
превозника (члан 137д став 6);
46ђ) пре отпочињања превоза превоз није евидентиран у седишту
превозника (члан 137д став 7);
46е)

поступа супротно члану 137д став 8. овог закона;”.

После тачке 46е) додају се тач. 46ж) и 46з), које гласе:
„46ж) поступа супротно члану 137д став 9. овог закона;
46з) поступа супротно члану 137д став 10. овог закона;”.
Члан 13.
У члану 170. став 1. тачка 2) речи: „потписан и оверен од стране” бришу
се.
Тачка 6) брише се.
Тачка 45) мења се и гласи:
„45) возач нема квалификациону картицу возача или возачку дозволу са
уписаним кодом „95” (члан 137а став 11);”.
После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се физичко лице
за прекршај из става 1. тачка 45) овог члана.”
Досадашњи став 4. постаје став 5.
Члан 14.
Члан 172. мења се и гласи:
„Члан 172.
Новчаном казном од 80.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај
возач ако не заустави аутобус, односно путничко возило којим се обавља
превоз у друмском саобраћају када Инспектор, односно овлашћено лице
аутономне покрајине, општинске, односно градске управе, односно управе
надлежне за послове саобраћаја истакне стоп таблицу из члана 160. став 7.
овог закона, односно када комунални полицајац истакне стоп таблицу из члана
160. став 8. овог закона (члан 161).”
Члан 15.
На поступке који нису окончани до дана ступања на снагу овог закона
примењиваће се одредбе Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС”, бр. 68/15, 41/18, 44/18-др. закон и 83/18), осим на
поступке покренуте за издавање одобрења за обављање такси превоза,
односно решења за обављање лимо сервиса, на које ће се примењивати
одредбе овог закона.
Члан 16.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ, осим одредаба члана 13. ст. 3. и 4.
овог закона, које се примењују од 1. јануара 2021. године.
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. УСТАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 97. тачка 6.
Устава Републике Србије којим је, поред осталог, прописано да Република
Србија уређује и обезбеђује систем обављања појединих привредних
делатности.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА
Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”,
бр. 68/15 и 41/18) (у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 12. августа 2015.
године, а пуна примена почела је 12. фебруара 2017. године. Поједине одредбе
наведеног закона су измењене и допуњене Законом о изменама и допунама
Закона о превозу путника у друмском саобраћају који је ступио на снагу 8. јуна
2018. године. Наведене измене су се односиле на одредбе којима је уређено
пружање станичних услуга и регистрације и измене редова вожње у
међумесном превозу. Законом о изменама и допунама Закона о превозу
путника у друмском саобраћају који је ступио на снагу 6. новембра 2018. године,
измењене су одредбе којима се уређује такси превоз и текст закона је допуњен
одредбама којима је уређен лимо сервис, односно услуга изнајмљивања возила
са возачем, као врста јавног превоза путника која се обавља путничким
возилом.
Законом су утврђени услови за обављање послова возача који управља
аутобусом којим се обавља домаћи или међународни превоз путника, услови
за такси возача, као и услови за возача који управља возилима којима се
обавља лимо сервис. Имајући у виду да су квалификације и стручна
компетентност професионалних возача у друмском саобраћају уређени
Законом о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр.
41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – УС, 55/14, 96/15 – др. закон, 9/16 – УС, 24/18, 41/18,
41/18 – др. закон, 87/18 и 23/19) и подзаконским прописима донетим на основу
овог закона, а да су у међувремену Законом о изменама и допунама Закона о
безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 24/2018) који
је ступио је на снагу 3. априла 2018. године и подзаконским актом, Правилником
о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и
квалификационе картице возача („Службени гласник РС”, број 102 од 21.
децембра 2018), који је ступио на снагу 29. децембра 2018. године, извршене
битне измене у погледу услова за возаче, неопходно је благовремено
усклађивање одредаба са овим прописима. Посебно из разлога што је
прописано да се постојећим возачима, у утврђеном временском периоду,
признаје стручна компетентност и на основу возачке дозволе издаје
квалификациона картица и сертификат о стручној компетентности.
Прописивање ових услова и потребних квалификација као алтернативних
услова за такси возаче и возаче возила којима се обавља лимо сервис, у
смислу да се прописане компетенције професионалних возача признају и за
возаче који управљају путничким возилима којима се обавља јавни превоз,
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услови за ове возаче ће бити знатно повољнији. На овај начин, стицањем
прописане обуке даје се могућност и лакше преквалификације и омогућавање
да се стекне право на обављање послова професионалног возача у краћем
року од онога који је у важећем закону ограничен прописаним годинама радног
искуства. Стручна компетентност возача који стекну прописани сертификат је у
потпуности одговарајућа јер су поступци и обуке за возаче који су прописани
Правилником о условима и начину стицања сертификата о стручној
компетентности и квалификационе картице возача („Службени гласник РС”,
број 102 од 21. децембра 2018) у потпуности усклађени са прописима ЕУ.
Спровођење наведеног је у надлежности Агенције за безбедност саобраћаја,
која путем овлашћених правних лица врши обуку возача на целој територији
Републике Србије па је иста лако доступна свим заинтересованим лицима.
Поред измена које се односе на услове за возаче извршене су измене у
погледу појединих услова за такси возила и путничка возила за обављање лимо
сервиса у смислу да су постојеће одредбе прецизније и детаљније уређене с
обзиром на то да су, према информацијама које су овом министарству стизале
у облику захтева за давање мишљења, код појединих органа управе јединице
локалне самоуправе изазивале недоумице. На основу тога су оцењене као
недоречене и да захтевају одређене исправке. То се првенствено односи на
одредбу о утврђивању вредности возила високе класе којим се може обављати
лимо сервис, која је у том смислу прецизирана и допуњена. Допуна се односи
на возила највеће вредности за која су привредни субјекти који обављају ову
делатности упутили захтев да за та возила, имајући у виду рентабилан период
амортизације, услов у погледу старости возила буде повољнији. Исти је
прихваћен као оправдан и за возила одређене веће вредности прописан је дужи
период коришћења. Наглашава да прописивање дужег периода нема
неповољног утицаја на квалитет услуге која се пружа, као једног од основних
циљева овог услова, јер се ради о возилима највеће вредности.
У одредбама којима су уређени услови за такси возило је обрисан део
одредбе који се односи на уградњу клима уређаја јер се у примени показује као
непотребна и неоправдана. Наиме, испуњеност овог услова може утврдити из
докумената које издаје призвођач возила у којима су наведене спецификације о
опреми која је уграђена у возило, односно увиђајем у случају када нису у
питању нова возила. Подаци из саобраћајне дозволе о марки и моделу возила,
као и годишту возила указују на то да одређено возило у серијској производњи
може имати своју верзију са уграђеним клима уређајем. С обзиром на то да се
исти може накнадно уградити у целости и то без разлике у функционалности,
као и да се састоји од замењивих делова, који су одговарајући без обзира да ли
су половни или нови, утврђено постојање клима уређаја код таквог возила
потврђује у сваком случају испуњење услова, а супротно возило за које се
утврди да нема уграђен клима уређај не испуњава овај услов, тако да део
услова о уградњи клима уређаја је небитан у овом случају, а може
проузроковати нежељене ефекте.
У одредбама којима су уређени услови у погледу димензија такси возила
исправка је извршена на тај начин да услови утврђени у члану 87в став 1. тачка
5) нису кумулативни, јер нема оправданих разлога да буду обавезна оба
услова, с обзиром да испуњавање једног или другог услова, који су у вези са
габаритним димензијама возила, обезбеђује испуњавање услова комфорнијег
возила. Овим се обезбеђује да се такси превознику да могућност да се зависно
о потреба пословања на територији јединице локалне самоуправе определи за
возило са већим могућностима за превоз пртљага. У сваком случају наведеним
изменама се не утиче на основни циљ прописаног услова којим се обезбеђује
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да се из такси превоза искључе путничка возила изузетно малих димензија
којим се битно утиче на квалитет услуге.

У казненим одредбама су извршене неопходне корекције уочених
грешака и измењене су одредбе којима су прописане новчане казне за возаче
који немају квалификационе картице за возаче, односно усклађене са обавезом
утврђеном наведеним прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Поред тога је прописана новчана казна за возача путничког возила којим
се обавља превоз у друмском саобраћају ако не заустави возило када
комунални полицајац истакне стоп таблицу, с обзиром да је важећим законом
већ прописана ова обавеза за возача. Овим су казнене одредбе усклађене са
важећим обавезама за возаче.
Овај предлог заснован је на чињеницама да је неопходно хитно
усаглашавање са одредбама закона и подзаконских прописа којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима, у делу који уређује квалификације
професионалних возача, као и због неопходности прецизирања појединих
одредаба закона ради обезбеђивања јединствене примене прописа од стране
органа управе свих јединица локалне самоуправе. Наведене измене ће довести
до стварања повољнијих услова за обављање наведених делатности, без
наметања било каквих нових трошкова и обавеза привредним субјектима.
Такође ће обезбедити да се избегну евентуалне штете које би настале због
недоумица и грешака при одобравању права на обављање делатности такси
превоза и лимо сервиса, а у поступку провере испуњености услова у погледу
возила којима се обавља такси превоз и лимо сервис.
Поред тога у одредби важећег закона којом је прописана обавеза овере
путног налога, део одредбе се брише ради реализације укидања обавезе
употребе печата за привредна друштва и предузетнике.

III. ОБЈАШЊЕЊЕ ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА
И ПОЈЕДИНАЧНИХ РЕШЕЊА
Чланом 1. Предлога закона прописано је да се брише дефиниција
лиценце за обављање послова професионалног возача.
Чланом 2. Предлога закона прописано је да се брише обавеза
привредним субјектима да врше оверу путног налога.
Чланом 3. Предлога закона прописано је да се брише обавеза да возач
мора имати лиценцу за обављање послова професионалног возача.
Чланом 4. Предлога закона прописано је да ако лице има
квалификациону картицу возача, односно
сертификат о стручној
компетентности за обављање послове професионалног возача сматра се да
испуњава услов да обавља послове такси возача.
Чланом 5. Предлога закона прописани су услови за возила којима може
да се обавља такси превоз.
Чланом 6. Предлога закона прописани су услови за возила којима може
да се обавља лимо сервис, као и услови за возача који обавља послове
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професионалног возача при обављању лимо сервиса возилима 7+1 и 8+1
места за седење, узимајући у обзир и место за седење возача.
Чл. 7, 8. и 9. Предлога закона прецизирана су овлашћења овлашћених
лица општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за послове
саобраћаја у вршењу послова инспекцијског надзора.
Чл. 10. и 11. Предлога закона назив заштитне мере за привредни
преступ, односно прекршај прописан је у складу са Законом о привредним
преступима, односно Законом о прекршајима.
Чланом 12. Предлога закона прописана је новчана казна за превозника
који лимо сервис обавља возилима која не испуњавају прописане услове.
Чланом 13. Предлога закона прописана је новчана казна за превозника
и возача ако возач нема квалификациону картицу.
Чланом 14. Предлога закона прописана је новчана казна за возача који
не заустави возило којим се обавља превоз у друмском саобраћају, када
Инспектор или комунални полицајац истакне стоп таблицу.
Чланом 15. Предлога закона прописано је да ће се на поступке који нису
окончани до дана ступања на снагу овог закона примењивати одредбе Закона о
превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”, бр. 68/15,
41/18, 44/18-др. закон и 83/18), осим на поступке покренуте по захтеву за
издавање одобрења за обављање такси превоза, односно решења за
обављање лимо сервиса, на које ће се примењивати одредбе овог закона.
Чланом 16. Предлога закона прописан је дан ступања на снагу овог
закона и одложена примена одредаба којима се прописује кажњавање због тога
што возач за време обављања превоза нема квалификациону картицу возача
или возачку дозволу са уписаним кодом „95” до 1. јануара 2021. године.

IV. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ПОТРЕБНИХ
ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАКОНА
За спровођење овог закона нису потребна финансијска средства из
буџета Републике Србије.

V. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ ПРЕДЛАЖЕ ДОНОШЕЊЕ ЗАКОНА ПО
ХИТНОМ ПОСТУПКУ
Предлаже се доношење овог закона по хитном поступку, сагласно члану
167. Пословника Народне скупштине („Службени гласник РС”, број 20/12пречишћени текст), имајући у виду неопходност усаглашавања са одредбама
закона и подзаконских прописа којима се уређује безбедност саобраћаја на
путевима у делу који уређује квалификације професионалних возача којим се
обезбеђују повољнији услови за такси возаче и возаче лимо сервиса, као и због
неопходности прецизирања појединих одредаба закона ради обезбеђивања
јединствене примене од стране органа управе свих јединица локалне
самоуправе, при чему се обезбеђује да се избегну евентуалне штета настале
због недоумица и грешака при провери испуњености услова предвиђених за
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возила у поступку одобравања права на обављање делатности такси превоза и
лимо сервиса.

VI. ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ,
ОДНОСНО ДОПУЊУЈУ
Члан 2.
Поједини изрази, употребљeни у овом закону, имају следећа значења:
1) аутобус је возило за превоз путника које има више од девет места за
седење укључујући и место за седење возача;
2) аутобуска станица је саобраћајни објекат у коме се врши пријем и
отпрема аутобуса, укрцавање и искрцавање путника и пртљага, продаја и
издавање возних карата и других превозних исправа, давање обавештења о
превозу и пружање других услуга у вези са превозом;
3) аутобуско стајалиште је изграђен простор ван коловоза или прописно
обележена површина на коловозу, намењена за заустављање аутобуса ради
укрцавања и искрцавања путника и утовара и истовара пртљага;
4) билатерални превоз је превоз који се обавља између Републике
Србије и друге државе;
5) БИС превоз је обављање линијског превоза додатним аутобусима
истог превозника по истом реду вожње, при чему је дозвољено да превозник не
користи поједина аутобуска стајалишта, односно аутобуске станице;
6) ванлинијски превоз је јавни превоз за који се итинерер и други услови
превоза утврђују посебно за сваки превоз;
7) даљинар је акт којим је утврђена удаљеност у километрима са
минималним временима вожње аутобуса између аутобуских станица, односно
аутобуских стајалишта у обављању међумесног превоза;
8) дозвола је јавна исправа којом се превознику дозвољава обављање
одређене врсте међународног превоза путника на територији државе чији је
надлежни орган донео акт о издавању дозволе;
9) домаћи превоз је превоз који обавља домаћи превозник између
појединих места на територији Републике Србије;
10) домаћи превозник је превозник чије се седиште налази на територији
Републике Србије;
11) извод лиценце за превоз је јавна исправа којом надлежни орган
потврђује да је аутобус којим домаћи превозник обавља јавни превоз путника
унет у решење о издавању лиценце за превоз;
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12) итинерер је превозни пут на коме се обавља превоз путника од
полазишта до одредишта;
13) јавни превоз је превоз који је под једнаким условима доступан свим
корисницима превозних услуга и за који се наплаћује услуга превоза;
14) каботажа је превоз путника који обавља страни превозник између
појединих места на територији Републике Србије;
14а) лимо сервис је јавни превоз који се обавља путничким возилом које
је изнајмљено са услугом возача;
15) линија је релација или скуп релација између почетне аутобуске
станице или аутобуског стајалишта и крајње аутобуске станице или аутобуског
стајалишта;
16) линијски превоз је јавни превоз који се обавља на одређеној линији,
одређеном учесталошћу, при чему се путници укрцавају и искрцавају на
унапред одређеним аутобуским станицама или аутобуским стајалиштима;
17) лице одговорно за превоз је лице одговорно за послове управљања
превозом;
18) лиценца за обављање послова професионалног возача је документ
којим се утврђује идентитет и основно занимање возача;
19) лиценца за превоз је јавна исправа којом привредно друштво, друго
правно лице или предузетник стиче право на обављање свих или појединих
врста јавног превоза у друмском саобраћају;
20) лиценца за пружање станичних услуга је јавна исправа којом
привредно друштво, друго правно лице или предузетник стиче право на
обављање делатности пружања станичних услуга;
21) локални превоз је превоз који се обавља на територији јединице
локалне самоуправе, осим градског и приградског линијског превоза;
22) међународни превоз је превоз при чијем се обављању прелази
најмање једна државна граница;
23) мултилатерални превоз је међународни превоз који се обавља
између три или више држава од којих је једна Република Србија при чему је
дозвољено укрцавање и искрцавање путника на територијама свих држава;
24) наизменични превоз је међународни ванлинијски превоз
организованих група путника за више туристичких путовања, тако да се прва
вожња у повратку и последња вожња у одласку, у низу наизменичних вожњи,
обавља празним аутобусом;
25) организована група путника је група која је образована пре почетка
путовања, на основу уговора о организовању путовања;
26) повремени превоз је међународни ванлинијски превоз групе путника
коју је унапред организовао наручилац превоза или сам превозник;
27) посебан линијски превоз је превоз уговорен за одређену категорију
путника, уз искључење осталих путника, према уговореној учесталости и на
уговореном превозном путу;
28) превоз за сопствене потребе је превоз лица који домаће привредно
друштво, друго правно лице, предузетник или пољопривредник, односно страно
правно лице или предузетник као помоћну активност врши у вези са
обављањем послова из своје делатности без наплате услуге превоза;
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29) превоз је свака вожња аутобуса или путничког возила са или без
путника;
30) превозник је привредно друштво, друго правно лице или предузетник
коме је сходно одредбама овог закона одобрено обављање јавног превоза у
домаћем превозу, односно привредно друштво, друго правно лице или
предузетник коме је, сходно националном законодавству државе у којој се
налази његово седиште, одобрено обављање јавног превоза путника или
превоза лица за сопствене потребе у међународном превозу;
31) путни налог је документ који се издаје за аутобус и путничко возило
којим се обавља превоз у друмском саобраћају;
32) путничко возило је возило за превоз путника које има највише девет
места за седење укључујући и место за седење возача;
33) путник је лице које, на основу уговора или друге одговарајуће
исправе, има право на превоз;
34) путни лист је документ који домаћи превозник попуњава на
прописаном обрасцу и којим се дозвољава обављање ванлинијског превоза на
основу акта који доноси орган надлежан за издавање књиге путних листова.
Књига путних листова је збирни документ образаца путних листова;
35) ред вожње је план обављања превоза на линији;
36) регистровани ред вожње је исправа којом се потврђује план
обављања превоза на линији у домаћем превозу на основу акта који доноси
орган надлежан за регистрацију и оверу реда вожње;
37) релација је растојање између два места на линији која су у реду
вожње означена као аутобуске станице или аутобуска стајалишта;
38) сертификат о професионалној оспособљености је јавна исправа
којом се потврђује професионална оспособљеност лица одговорног за превоз
за послове управљања превозом;
39) страни превозник је превозник чије се седиште налази на територији
друге државе;
40) 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 вожње;
41) такси превоз је јавни превоз који се обавља путничким возилом и за
који се накнада обрачунава таксиметром;
41а) такси превозник је привредно друштво или предузетник коме је у
складу са одредбама овог закона одобрено обављање такси превоза;
42) такси тарифа је скуп јединичних цена за старт, пређени километар,
време чекања, долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о
чему се путници обавештавају пре уласка у такси возило, а примењује се у
зависности од доба дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или
државни празник) и подручја на коме се вожња обавља (ужа или шира
територија јединице локалне самоуправе и територије других јединица локалне
самоуправе) и која је учитана у мерни инструмент;
43) 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
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сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на јавним
путевима;
44) такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља
такси превоз као предузетник или као запослени код предузетника или
привредног друштва;
45) такси дозвола за возача је идентификациона исправа коју такси
возач носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже
на захтев овлашћеног лица и која садржи пословно име привредног друштва
или предузетника, редни број, име и презиме такси возача, статус такси возача
(предузетник или запослени), јединствени матични број грађана – такси возача
(ЈМБГ), адресу и фотографију;
46) транзитни превоз је међународни превоз који превозник са
територије једне државе обавља преко територије друге државе, без
укрцавања и искрцавања путника на територији те државе.

Члан 5.
У аутобусу, односно путничком возилу којим се обавља превоз у
друмском саобраћају, осим путничког возила привредних субјеката којима се
обавља превоз за сопствене потребе, путничког возила у својини физичког
лица којим то лице врши превоз за личне потребе и путничког возила којим се
обавља такси превоз путника, мора се налазити путни налог за аутобус,
односно путничко возило, попуњен на прописан начин, потписан од стране
возача и потписан и оверен од стране овлашћеног лица.
Издавање и вођење путних налога као и евиденција о издатим путним
налозима врши се на прописан начин.
Министар надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: Министар)
прописује садржину путног налога, начин издавања и вођења путног налога, као
и начин вођења евиденције о издатим путним налозима.
Садржина путног налога из става 3. овог члана садржи нарочито име,
презиме и потпис возача, име и презиме чланова посаде, потпис лица
овлашћеног за издавање путног налога као податке о личности.
Члан 26.
Услов у погледу возача испуњава привредно друштво, друго правно
лице или предузетник, ако има у радном односу број возача који није мањи од
броја аутобуса унетих у писмени захтев за издавање лиценце за домаћи и
међународни линијски превоз.
Услов у погледу возача испуњава привредно друштво, друго правно
лице или предузетник, ако има у радном односу најмање једног возача за
обављање домаћег и међународног ванлинијског превоза.
Возач из ст. 1. и 2. овог члана мора имати лиценцу за обављање
послова професионалног возача и не може бити лице коме нису престале
правне последице осуде за кривична дела против безбедности јавног
саобраћаја.
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У аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза мора се
налазити уговор о раду за возаче, односно други уговор у складу са законом
којим се уређују права, обавезе и одговорности из радног односа, односно по
основу рада или оверена фотокопија тих уговора за возаче који су радно
ангажовани.
Члан 87б
Возач мора да испуњава следеће услове:
1) да има возачку дозволу В категорије;
2) да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне
спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила четвртог
степена стручне спреме 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.
Возач не може бити лице које је осуђено 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, као ни лице коме је изречена заштитна мера забране
управљања моторним возилом, док траје изречена мера.
Возач мора да има положен испит о познавању јединице локалне
самоуправе ако према подацима Републичког завода за статистику на
последњем попису становништва јединица локалне самоуправе има више од
100.000 становника.
Јединица локалне самоуправе прописује програм, начин и трошкове
полагања испита из става 3. овог члана. Програм садржи област која се односи
на познавање прописа којима се уређује такси превоз и област о познавању
јединице локалне самоуправе, а може да садржи и познавање страног језика.
Возач мора бити у радном односу код предузетника или привредног
друштва.
У предузетничкој
предузетник.

радњи

услове

за

возача

мора

да

испуњава

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. ТАЧ. 2) И 3) ОВОГ ЧЛАНА.
Члан 87в
Возило мора да испуњава следеће услове:
1)да је путничко возило у власништву, односно лизингу привредног
друштва или предузетника;
2) да је регистровано за пет мeста 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 који није накнадно уграђен;
5) да размак осовина буде најмање 2.550 mm и запремине корисног
пртљажног простора најмање 350 l 5)
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5) ДА РАЗМАК ОСОВИНА БУДЕ НАЈМАЊЕ 2.550 MM ИЛИ ЗАПРЕМИНЕ
ПРТЉАЖНОГ ПРОСТОРА НАЈМАЊЕ 350 L;
6)да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен
искључиво у складу са законом којим се уређује метрологија и одлуком из
члана 94. став 6. овог закона;
7) да је регистровано према месту седишта привредног друштва, односно
предузетника са регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи
латинична слова TX на задње две позиције;
8) да има кровну ознаку издату у складу са чланом 89а овог закона;
9) да испуњава ближе и посебне услове које прописује јединица локалне
самоуправе у погледу обавезе обележавања возила, изгледа и уредности
возила, као и исправности опреме возила.
Члан 137а
Привредно друштво или предузетник може да обавља лимо сервис ако
поседује решење општинске, односно градске управе, односно управе
надлежне за послове саобраћаја, којим је утврђено да привредно друштво или
предузетник има регистровану претежну делатност „такси превозˮ и испуњава
услове у погледу седишта прописане у члану 87а став 1. овог закона, услове у
погледу пословног угледа прописане у члану 87г ст. 1. и 2. овог закона, као и
услове у погледу возила и возача.
Лимо сервис може се обављати само путничким возилима која имају
једну од следећих карактеристика:
1) возило од историјског значаја (олдтајмер);
2) лимузина која није серијски произведена и има дужину најмање 7 m;
3) возило високе класе, односно луксузно возило које има вредност већу
од 25.000 евра каталошке вредности, у динарској противвредности по средњем
курсу Народне банке Србије на дан подношења захтева за издавање решења,
као и које није старије од пет година;
3) ВОЗИЛО ВИСОКЕ КЛАСЕ, ОДНОСНО ЛУКСУЗНО ВОЗИЛО, ОСИМ
ВОЗИЛА СА 7+1 И 8+1 МЕСТА ЗА СЕДЕЊЕ, КОЈЕ НИЈЕ СТАРИЈЕ ОД ПЕТ
ГОДИНА И ИМА ВРЕДНОСТ ВЕЋУ ОД 25.000 ЕВРА, ИЗРАЖЕНУ У ДИНАРСКОЈ
ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, ОДНОСНО КОЈЕ НИЈЕ СТАРИЈЕ ОД СЕДАМ ГОДИНА
И ИМА ВРЕДНОСТ ВЕЋУ ОД 35.000 ЕВРА, ИЗРАЖЕНУ У ДИНАРСКОЈ
ПРОТИВВРЕДНОСТИ ПО СРЕДЊЕМ КУРСУ НАРОДНЕ БАНКЕ СРБИЈЕ НА ДАН
ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА, С ТИМ ШТО СЕ ЗА ВРЕДНОСТ ВОЗИЛА УЗИМА
КАТАЛОШКА ВРЕДНОСТ ВОЗИЛА ЗА КОЈЕ ЈЕ КАО ДАТУМ ПРОИЗВОДЊЕ
УЗЕТ ДАТУМ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА;
4) возило са 7+1 или 8+1 места за седење које има уграђен дигитални
тахограф и није старије од пет година.
4) ВОЗИЛО СА 7+1 ИЛИ 8+1 МЕСТА ЗА СЕДЕЊЕ И УГРАЂЕНИМ
ДИГИТАЛНИМ ТАХОГРАФОМ, АКО ИМА ЕМИСИЈУ ИЗДУВНИХ ГАСОВА НИВОА
НАЈМАЊЕ „EURO 4ˮ.
Путничко возило из става 2. тачка 4) овог члана мора на бочним
странама имати пословно име превозника и натпис „лимо сервисˮ.
Прималац лизинга и закупац путничког возила из става 2. тачка 4) овог
члана сматра се власником у погледу права и обавеза из става 3. овог члана.
Услов у погледу возила испуњава привредно друштво или предузетник
ако у власништву или лизингу има најмање једно путничко возило из става 2.
овог члана.
Ако испуњава услов из става 5. овог члана, привредно друштво или
предузетник за обављање лимо сервиса може користити путничка возила из
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става 2. овог члана и по основу закупа, који не може бити краћи од шест
месеци.
Уговор о закупу путничког возила мора бити оверен код органа
надлежног за оверу, ако је једна од уговорних страна физичко лице.
Путничка возила којима се обавља лимо сервис, а која су узета у закуп,
не могу се давати у подзакуп.
Услов у погледу возача испуњава привредно друштво или предузетник,
ако у радном односу има најмање једног возача.
Возач путничког возила из става 2. тач. 1)-3) овог члана мора да има
најмање 21 годину старости, као и да најмање три године има возачку дозволу
В категорије.
Возач путничког возила из става 2. тачка 4) овог члана мора да има
лиценцу за обављање послова професионалног возача возила најмање D1
категорије.
ВОЗАЧ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА ИЗ СТАВА 2. ТАЧКА 4) ОВОГ ЧЛАНА
МОРА ДА ИМА КВАЛИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ ВОЗАЧА ИЛИ ВОЗАЧКУ
ДОЗВОЛУ СА УПИСАНИМ КОДОМ „95”.
Превозник је дужан да општинској, односно градској управи, односно
управи надлежној за послове саобраћаја, пријави сваку промену у погледу
седишта и возила која су унета у решење из става 1. овог члана, у року од 15
дана од дана настале промене.
Општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за
послове саобраћаја, води евиденцију превозника који имају право на обављање
лимо сервиса.
Евиденција из става 13. овог члана садржи пословно име привредног
друштва и предузетника, број и датум решења из става 1. овог члана и
регистарске ознаке путничких возила којима има право да обавља превоз.
Општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за
послове саобраћаја, дужна је да два пута годишње достави Министарству
извештај о привредним субјектима који имају право да обављају лимо сервис,
са подацима из става 14. овог члана.
Извештај из става 15. овог члана за првих шест месеци текуће године
доставља се најкасније до 15. јула текуће године, а за других шест месеци
текуће године најкасније до 15. јануара наредне године.
На привредна друштва и предузетнике из става 1. овог члана који
обављају превоз возилима из става 2. тачка 4) овог члана, као и на физичка
лица која управљају овим возилима, примењују се одредбе прописа којима се
уређују радно време посаде возила у друмском превозу и тахографи.
Решење из става 1. овог члана је коначно.
ПРОТИВ КОНАЧНОГ РЕШЕЊА ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА МОЖЕ СЕ
ПОКРЕНУТИ УПРАВНИ СПОР.

Члан 155.
Поверава се општинској, односно градској управи, односно управи
надлежној за послове саобраћаја вршење послова инспекцијског надзора над
применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона у обављању
локалног превоза и то: ванлинијски превоз, посебан линијски превоз, превоз за
сопствене потребе и такси превоз ТАКСИ ПРЕВОЗА, ЛИМО СЕРВИСА,
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ДОМАЋЕГ ПРЕВОЗА КОЈИ СЕ ОБАВЉА КАО ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ,
ПОСЕБАН ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ И ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ, КАО И
ЛОКАЛНОГ ПРЕВОЗА КОЈИ СЕ ОБАВЉА КАО ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ,
ПОСЕБАН ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ И ПРЕВОЗ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ.
Овлашћено лице општинске, односно градске управе, односно управе
надлежне за послове саобраћаја у вршењу послова инспекцијског надзора над
применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона, којима се
уређује локални превоз, ИЗ СТАВА 1. ОВОГ ЧЛАНА има дужности и овлашћења
из чл. 147, 148. и 149. овог закона.
Члан 160.
Инспектор, односно овлашћено лице аутономне покрајине, општинске,
односно градске управе, односно управе надлежне за послове саобраћаја у
вршењу инспекцијског надзора, има право да зауставља и прегледа аутобусе и
путничка возила којима се обавља превоз у друмском саобраћају, осим
аутобуса и путничких возила Војске Србије, хитне помоћи и органа унутрашњих
послова.
Комунални полицајац у вршењу контроле над применом одредаба овог
закона има право да зауставља и прегледа путничка возила, ако понашање или
деловање возача који управља путничким возилом представља кршење
одредаба овог закона из делокруга комуналне полиције.
Аутобуси и путничка возила из ст. 1. и 2. овог члана заустављају се
истицањем стоп таблице.
Стоп таблица мора бити пресвучена рефлектујућом материјом или
израђена на начин да се може осветлити сопственим извором светлости, који
емитује светлост црвене боје.
Стоп таблица пресвучена рефлектујућом материјом има облик круга
пречника најмање 12 cm и причвршћена је на одговарајућу дршку. Основа
таблице је жуте боје, са црвеном ивицом ширине најмање 2 cm.
Стоп таблица са сопственим извором светлости има облик круга
пречника најмање 18 cm и причвршћена је на одговарајућу дршку. Основа је
жуте боје, око које је црвена ивица ширине најмање 3 cm, чије су површине од
рефлектујуће материје. Основа друге стране је беле боје пречника најмање
10 cm око које је црвена ивица ширине најмање 3 cm са рефлектујућом
материјом. У ову основу је уграђено светлеће тело које може да емитује
постојано, односно трепћуће светло црвене боје.
На основи стоп таблице коју користи инспектор ИНСПЕКТОР, ОДНОСНО
ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ, ОПШТИНСКЕ, ОДНОСНО
ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ОДНОСНО УПРАВЕ НАДЛЕЖНЕ ЗА ПОСЛОВЕ
САОБРАЋАЈА исписан је текст: „СТОП ИНСПЕКЦИЈА”.
На основи стоп таблице коју користи комунални полицајац исписан је
текст: „СТОП КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА”.
Члан 161.
Возач је дужан да заустави аутобус или путничко возило којим се
обавља превоз у друмском саобраћају ако Инспектор, односно овлашћено лице
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аутономне покрајине, општинске, односно градске управе, односно управе
надлежне за послове саобраћаја, односно комунални полицајац истакне
саобраћајни знак прописан у члану СТОП ТАБЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 160. ст. 7. и 8.
овог закона.
Члан 167.
Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за
привредни преступ правно лице ако:
1) се у путничком возилу, осим у путничком возилу којим се обавља
такси превоз, налази таксиметар (члан 7);
2) обавља домаћи или међународни превоз, а нема лиценцу за
обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају
(члан 15. став 1);
3) је дао на коришћење лиценцу за превоз или извод лиценце и
омогућио другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове
прописане овим законом да обављају домаћи, односно међународни превоз
(члан 16. став 3);
4) обавља врсту превоза за коју му није издата лиценца за превоз (члан
19. ст.1, 2. и 3);
5) обавља делатност пружања станичних услуга а нема лиценцу за
обављање делатности пружања станичних услуга (члан 39. став 1);
6) је дао на коришћење лиценцу за пружање станичних услуга и
омогућио другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове
прописане овим законом да обављају делатност пружања станичних услуга
(члан 40. став 2);
7) не пружа услуге превозницима или путницима под једнаким условима
или у складу са општим условима пословања аутобуских станица (члан 47. став
1);
8) не наплаћује станичне услуге у складу са категоријом аутобуске
станице (члан 49. став 1);
9) пружа услуге превознику који обавља превоз, а нема регистровани
ред вожње, односно нема дозволу за међународни линијски превоз (члан 52.
став 1);
10) не води тачну евиденцију полазака и долазака аутобуса на
прописаном обрасцу (члан 53. став 1);
11) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
регистрованог реда вожње омогући другим правним или физичким лицима која
не испуњавају услове прописане овим законом да обављају међумесни превоз
(члан 72);
12) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
путног листа омогући другим правним или физичким лицима која не испуњавају
услове прописане овим законом да обављају домаћи ванлинијски превоз (члан
80. став 6);
13) обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање такси превоза
(члан 87. став 1);
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13а) за извршену услугу превоза не наплати искључиво цену превоза у
износу који показује таксиметар или цену из потврде о фиксној цени превоза у
тренутку завршетка превоза (члан 91б став 4);
13б) пружа услуге супротно члану 92. став 2. тач. 1), 2) или 3) овог
закона;
14) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
дозволе за линијски превоз омогући другим правним или физичким лицима која
не испуњавају услове прописане овим законом да обављају међународни
линијски превоз (члан 116. став 3);
15) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
путног листа омогући другим правним или физичким лицима која не испуњавају
услове прописане овим законом да обављају међународни ванлинијски превоз
(члан 127. став 6);
16) обавља лимо сервис, а нема решење за обављање лимо сервиса
(члан 137а став 1);
17) лимо сервис обавља возилом чије регистарске ознаке нису унете у
решење из члана 137а став 1. овог закона (члан 137в став 1);
18) лимо сервис обавља на начин који је супротан члану 137д став 1.
овог закона;
19) пружа услуге супротно члану 137д став 11. тач. 1), 2) или 3) овог
закона.
За привредни преступ из става 1. овог члана казниће се новчаном
казном од 50.000 до 150.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
За привредни преступ из става 1. овог члана може се одговорном лицу
изрећи и заштитна мера забране вршења одређених дужности у трајању од
шест месеци до две године у чијем је обављању извршена радња из става 1.
овог члана.
За привредни преступ из става 1. тач. 13) и 16) овог члана обавезно се
изриче и заштитна мера одузимања предмета – возила које је употребљено за
извршење привредног преступа.
За привредни преступ из става 1. тач. 13а), 13б), 17) и 19) овог члана
обавезно се изриче и заштитна мера забране обављања делатности јавног
превоза у друмском саобраћају ПРАВНОМ ЛИЦУ ДА СЕ БАВИ ОДРЕЂЕНОМ
ПРИВРЕДНОМ ДЕЛАТНОШЋУ у трајању од шест месеци до две године.

Члан 168.
Новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај
предузетник ако:
1) се у путничком возилу, осим у путничком возилу којим се обавља
такси превоз, налази таксиметар (члан 7);
2) обавља домаћи или међународни превоз, а нема лиценцу за
обављање свих или појединих врста јавног превоза у друмском саобраћају
(члан 15. став 1);
3) је дао на коришћење лиценцу за превоз или извод лиценце и
омогућио другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове
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прописане овим законом да обављају домаћи, односно међународни превоз
(члан 16. став 3);
4) обавља врсту превоза за коју му није издата лиценца за превоз (члан
19. ст.1, 2. и 3);
5) обавља делатност пружања станичних услуга а нема лиценцу за
обављање делатности пружања станичних услуга (члан 39. став 1);
6) је дао на коришћење лиценцу за пружање станичних услуга и
омогућио другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове
прописане овим законом да обављају делатност пружања станичних услуга
(члан 40. став 2);
7) не пружа услуге превозницима или путницима под једнаким условима
или у складу са општим условима пословања аутобуских станица (члан 47. став
1);
8) не наплаћује станичне услуге у складу са категоријом аутобуске
станице (члан 49. став 1);
9) пружа услуге превознику који обавља превоз, а нема регистровани
ред вожње, односно нема дозволу за међународни линијски превоз (члан 52.
став 1);
10) не води тачну евиденцију полазака и долазака аутобуса на
прописаном обрасцу (члан 53. став 1);
11) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
регистрованог реда вожње омогући другим правним или физичким лицима која
не испуњавају услове прописане овим законом да обављају међумесни превоз
(члан 72);
12) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
путног листа омогући другим правним или физичким лицима која не испуњавају
услове прописане овим законом да обављају домаћи ванлинијски превоз (члан
80. став 6);
13) обавља такси превоз, а нема одобрење за обављање такси превоза
(члан 87. став 1);
13а) за извршену услугу превоза не наплати искључиво цену превоза у
износу који показује таксиметар или цену из потврде о фиксној цени превоза у
тренутку завршетка превоза (члан 91б став 4);
13б) пружа услуге супротно члану 92. став 2. тач. 1), 2) или 3) овог
закона;
14) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
дозволе за линијски превоз омогући другим правним или физичким лицима која
не испуњавају услове прописане овим законом да обављају међународни
линијски превоз (члан 116. став 3);
15) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
путног листа омогући другим правним или физичким лицима која не испуњавају
услове прописане овим законом да обављају међународни ванлинијски превоз
(члан 127. став 6);
16) обавља лимо сервис, а нема решење за обављање лимо сервиса
(члан 137а став 1);
17) лимо сервис обавља возилом чије регистарске ознаке нису унете у
решење из члана 137а став 1. овог закона (члан 137в став 1);
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18) лимо сервис обавља на начин који је супротан члану 137д став 1.
овог закона;
19) пружа услуге супротно члану 137д став 11. тач. 1), 2) или 3) овог
закона.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се физичко лице
за прекршај из става 1. тач. 1), 2), 13) и 16) овог члана.
За прекршај из става 1. овог члана може се предузетнику изрећи и
заштитна мера забране вршења одређених делатности у трајању од шест
месеци до две године у чијем је обављању извршена радња из става 1. овог
члана.
За прекршај из става 1. тач. 13) и 16) овог члана обавезно се изриче и
заштитна мера одузимања предмета – возила које је употребљено за
извршење прекршаја.
За прекршај из става 1. тач. 13а), 13б), 17) и 19) овог члана обавезно се
изриче и заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у
друмском саобраћају ОДРЕЂЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ у трајању од шест месеци до
две године.
Члан 169.
Новчаном казном од 300.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) обавља јавни превоз који је овим законом забрањен (члан 13);
2) се у седишту домаћег превозника не налази оригинал лиценце за
превоз (члан 16. став 1);
3) се у аутобусу домаћег превозника за време обављања превоза не
налази оригинал извода лиценце (члан 16. став 2);
4) не пријави промену података о условима на основу којих је издата
лиценца за превоз у року од 15 дана од дана настале промене (члан 29. став 1);
5) не врати Министарству изводе лиценце који чине разлику између броја
издатих извода лиценце и броја који одговара промењеним подацима (члан 29.
став 2);
6) не врати Министарству лиценцу за превоз и изводе лиценце ако
промењени подаци мењају садржину издате лиценце за превоз (члан 29. став
3);
7) се у седишту пружаоца услуга не налази оригинал лиценце за пружање
станичних услуга (члан 40. став 1);
8) превознику не омогући несметан пријем, коришћење и отпрему
аутобуса са перона аутобуске станице која је унета у регистровани, односно
одобрен ред вожње (члан 51. став 3);
9) наплаћује станичне услуге превозницима и путницима а изречена му је
инспекцијска мера забране наплате станичних услуга због тога што аутобуска
станица не испуњава неки од прописаних услова (члан 54. став 5);
10) не пружа станичне услуге превозницима и путницима а изречена му је
инспекцијска мера забране наплате станичних услуга због тога што аутобуска
станица не испуњава неки од прописаних услова (члан 54. став 6);
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11) наплаћује станичну услугу пријема и отпреме аутобуса а изречена му
је инспекцијска мера забране наплате станичних услуга због не измиривања
новчаних обавеза према домаћим превозницима (члан 55. став 1);
12) не омогући несметан пријем, коришћење и отпрему аутобуса са
перона аутобуске станице која је унета у регистровани, односно одобрени ред
вожње а изречена му је инспекцијска мера забране наплате станичних услуга
због не измиривања новчаних обавеза према домаћим превозницима (члан 55.
став 3);
13) продаје и издаје возне карте и друге превозне исправе у супротности
са регистрованим, односно одобреним редом вожње и важећим ценовником
(члан 56. став 4);
14) превоз по регистрованом реду вожње у међумесном превозу обавља
превозник на чије пословно име није регистрован ред вожње, осим превозника
коме је на основу члана 68. овог закона дозвољено привремено обављање
међумесног превоза (члан 62. став 2);
15) у линијском превозу врши укрцавање и искрцавање путника у аутобус
на аутобуским станицама, односно аутобуским стајалиштима која нису унета у
регистровани ред вожње (члан 70. став 2);
16) престане да обавља међумесни превоз супротно одредби члана 75.
став 1. овог закона;
17) се у аутобусу којим се обавља линијски превоз не налази
регистровани ред вожње, односно фотокопија регистрованог реда вожње
оверена печатом и потписом овлашћеног лица превозника (члан 76. тачка 1);
18) укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши на
местима која нису утврђена уговором (члан 79. став 4);
19) путнике укрцава и искрцава на аутобуским стајалиштима (члан 79.
став 5);
20) се у аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз не налази
примерак уговора на основу кога се обавља превоз или попуњен путни лист или
на предњој страни аутобуса није истакнут натпис: „Ванлинијски превоз” (члан
83. став 1);
21) у обављању посебног линијског превоза који се обавља на основу
писменог уговора и списка путника прима друге путнике (члан 84. став 1);
22) закључи уговор о обављању посебног линијског превоза са физичким
лицем које није предузетник (члан 84. став 2);
23) врши укрцавање и искрцавање путника у посебном линијском превозу
на местима која нису утврђена уговором (члан 84. став 5);
24) у аутобусу којим се обавља посебан линијски превоз не налази
примерак уговора на основу кога се обавља превоз, списак путника за сваку
појединачну вожњу којом се извршава уговор о посебном линијском превозу и
на предњем делу аутобуса натпис: „Посебан линијски превоз” (члан 85. став 1);
25) у обављању посебног линијског превоза превози путнике без
идентификационих возних исправа (члан 86. став 2);
26) не пријави прекид обављања делатности у року од два дана од дана
пријаве у регистру привредних субјеката (члан 88. став 11);
27) брисана је
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28) у путничком возилу којим се обавља такси превоз није на видном
месту за корисника превоза уграђен исправан, оверен таксиметар или није
истакнут назив такси превозника (члан 89. став 1)
28) У ПУТНИЧКОМ ВОЗИЛУ КОЈИМ СЕ ОБАВЉА ТАКСИ ПРЕВОЗ НИЈЕ
НА ВИДНОМ МЕСТУ ЗА КОРИСНИКА ПРЕВОЗА УГРАЂЕН ИСПРАВАН,
ОВЕРЕН ТАКСИМЕТАР ИЛИ НИЈЕ ИСТАКНУТА ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ВОЗАЧА
(ЧЛАН 89);
29) брисана је
30а) издаје кровне ознаке без претходно прибављене сагласности
општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за послове
саобраћаја (члан 89а став 5);
30б) користи кровне ознаке без претходно прибављене сагласности
општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за послове
саобраћаја (члан 89а став 5);
30в) поставља рекламне паное и налепнице на којима се рекламира
услуга лица које не поседује одобрење, сагласност или други акт надлежног
органа, ако је одобрење, сагласност или други акт надлежног органа прописан
као услов за обављање те делатности (члан 89а став 9);
31) путничким возилом којим се обавља такси превоз обавља линијски
превоз (члан 90. став 1);
32) брисана је
33) користи аутобуска стајалишта која су одређена одлуком јединице
локалне самоуправе за међумесни превоз путника (члан 90. став 2.);
34) обавља такси превоз на територији јединице локалне самоуправе, а
нема одобрење те јединице локалне самоуправе (члан 91. став 1);
34а) не поступи у складу са чланом 91. став 2. овог закона;
34б) не поступи у складу са чланом 91. став 3. овог закона;
34в) не поступи у складу са чланом 91. став 4. овог закона;
35) брисана је
36) било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење
кровне ознаке, одобрења, такси дозволе, такси возила и друго омогући другим
правним лицима, предузетницима или физичким лицима да обављају такси
превоз (члан 92. став 1);
37) таксиметар није подешен у складу са одлуком из члана 94. став 6. и
ценовником из члана 94. став 7. овог закона (члан 94. став 8);
38) међународни превоз обавља аутобусом који не испуњава услове
прописане одредбом члана 95;
39) обавља каботажу (члан 98);
40) се у аутобусу којим се обавља међународни линијски превоз путника
на територији Републике Србије не налази оригинал дозволе за линијски превоз
са одобреним редом вожње (члан 115. став 1. тачка 1);
41) не обавља линијски превоз у складу са дозволом за линијски превоз,
односно са одобреним редом вожње и важећим ценовником (члан 116. став 1);
42) у обављању линијског превоза у транзиту преко територије
Републике Србије нема дозволу коју издаје Министарство (члан 121. став 1);
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43) престане да обавља линијски превоз супротно одредби члана 122.
став 1. овог закона;
44) се у аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз не налази путни
лист попуњен на прописан начин (члан 134. став 1. тачка 1);
45) се у аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз не налази
оригинал дозволе за ванлинијски превоз (члан 135. став 1. тачка 1);
46) се у аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз не налази
попуњен путни лист (члан 135. став 1. тачка 2);
46а) се у возилу не налази документација из које се несумњиво може утврдити
сврха, циљ и трајање путовања или начин обрачунавања цене превоза
(члан 137д став 2);
46б) цену превоза обрачунава супротно члану 137д став 3. овог закона;
46в) обавља лимо сервис који није претходно уговорен у седишту превозника
(члан 137д став 6);
46г) пре отпочињања превоза превоз није евидентиран у седишту превозника
(члан 137д став 7);
46д) поступа супротно члану 137д став 8. овог закона;
46ђ) поступа супротно члану 137д став 9. овог закона;
46е) поступа супротно члану 137д став 10. овог закона;
46А) ЛИМО СЕРВИС ОБАВЉА ВОЗИЛОМ КОЈЕ ЈЕ СТАРИЈЕ ОД ПЕТ,
ОДНОСНО СЕДАМ ГОДИНА (ЧЛАН 137А СТАВ 2. ТАЧКА 3);
46Б) ЛИМО СЕРВИС ОБАВЉА ВОЗИЛОМ КОЈЕ НЕМА УГРАЂЕН
ДИГИТАЛНИ ТАХОГРАФ (ЧЛАН 137А СТАВ 2. ТАЧКА 4);
46В) СЕ У ВОЗИЛУ НЕ НАЛАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЈА ИЗ КОЈЕ СЕ
НЕСУМЊИВО МОЖЕ УТВРДИТИ СВРХА, ЦИЉ И ТРАЈАЊЕ ПУТОВАЊА ИЛИ
НАЧИН ОБРАЧУНАВАЊА ЦЕНЕ ПРЕВОЗА (ЧЛАН 137Д СТАВ 2);
46Г) ЦЕНУ ПРЕВОЗА ОБРАЧУНАВА СУПРОТНО ЧЛАНУ 137Д СТАВ 3.
ОВОГ ЗАКОНА;
46Д) ОБАВЉА ЛИМО СЕРВИС КОЈИ НИЈЕ ПРЕТХОДНО УГОВОРЕН У
СЕДИШТУ ПРЕВОЗНИКА (ЧЛАН 137Д СТАВ 6);
46Ђ) ПРЕ ОТПОЧИЊАЊА ПРЕВОЗА ПРЕВОЗ НИЈЕ ЕВИДЕНТИРАН У
СЕДИШТУ ПРЕВОЗНИКА (ЧЛАН 137Д СТАВ 7);
46Е) ПОСТУПА СУПРОТНО ЧЛАНУ 137Д СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА;
46Ж) ПОСТУПА СУПРОТНО ЧЛАНУ 137Д СТАВ 9. ОВОГ ЗАКОНА;
46З) ПОСТУПА СУПРОТНО ЧЛАНУ 137Д СТАВ 10. ОВОГ ЗАКОНА;
47) превоз за сопствене потребе обавља супротно одредби члана 138.
став 1. овог закона;
48) се у аутобусу којим се врши међународни превоз за сопствене
потребе не налази оригинал потврде из члана 143. став 6. овог закона или
прописно попуњен путни лист (члан 145. став 1);
49) не врати Министарству потврду о упису у регистар привредних
друштава, других правних лица и предузетника који врше међународни превоз
за сопствене потребе (члан 143. став 8);
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50) за време трајања искључења користи аутобус или путничко возило
које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја (члан 151.
став 1).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
50.000 до 100.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. овог члана, осим за прекршај из става 1. тачка 1) овог
члана.
Новчаном казном од 150.000 до 500.000 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. тачка 1) овог члана.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се физичко лице
за прекршај из става 1. тач. 1) и 50) овог члана.
Новчаном казном од 30.000 до 100.000 динара казниће се физичко лице
ако превоз обавља супротно одредбама члана 137д ст. 6, 8, 9. и 10. и члана
138. став 2. овог закона.
За прекршај из става 1. тачка 1) овог члана обавезно се изриче и
заштитна мера одузимања предмета - возила које је употребљено за извршење
прекршаја.

Члан 170.
Новчаном казном од 200.000 до 600.000 динара казниће се за прекршај
правно лице ако:
1) аутобус, односно путничко возило којим се обавља превоз у друмском
саобраћају није регистровано на територији Републике Србије (члан 4. став 2);
2) се у аутобусу, односно путничком возилу којим се обавља превоз у
друмском саобраћају, не налази путни налог за аутобус, односно путничко
возило или путни налог није попуњен на прописан начин, потписан од стране
возача и потписан и оверен од стране овлашћеног лица (члан 5. став 1);
3) аутобус којим се обавља превоз у друмском саобраћају нема на
бочним странама исписан назив превозника (члан 6. став 1);
4) су аутобуси узети у закуп којима се обавља домаћи и међународни
јавни превоз, као и превоз за сопствене потребе дати у подзакуп (члан 8. став
1);
5) се аутобуси узети у лизинг којима се обавља домаћи и међународни
јавни превоз, као и превоз за сопствене потребе користе супротно прописима
којима се уређује посао лизинга моторних возила (члан 8. став 2);
6) лиценцу за обављање послова професионалног возача (члан 26. став
3);
7) се у пословним просторијама не налазе основни пословни документи,
посебно рачуноводствени документи, документи о људским ресурсима,
документи који садрже податке о времену вожње и времену одмора возача,
путни налози, путни листови и други документи битни за обављање делатности
јавног превоза (члан 27. став 2);
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8) у року од осам дана од дана достављања решења о одузимању
лиценце за превоз и извода лиценце не врати Министарству лиценцу за превоз
и све примерке извода лиценце (члан 33. став 3);
9) не истакне на видном месту извод из реда вожње или опште услове
међумесног превоза или опште услове пословања аутобуске станице (члан 47.
став 2);
10) регистровани, односно одобрени ред вожње за сваку линију, као и
важећи ценовник, не достави пружаоцима услуга на аутобуским станицама које
су унете у ред вожње, најкасније пет дана пре почетка обављања превоза (члан
51. став 1);
11) путнику који има возну карту издату на аутобуској станици, прелазну
возну карту, повратну возну карту или месечну возну карту не омогући
несметан приступ аутобусу на перону (члан 51. став 4);
12) најкасније до десетог у месецу не достави извештај републичкој
инспекцији за друмски саобраћај о необављању линијског превоза по
регистрованим, односно одобреним редовима вожње, за претходни месец
(члан 53. став 2);
13) за коришћење аутобуског стајалишта превозницима и путницима
наплаћује накнаду (члан 54. став 3);
14) возне карте и друге превозне исправе за регистроване, односно
одобрене редове вожње продаје и издаје ван места прописаних у члану 56.
став 2. овог закона;
15) у домаћем превозу на аутобуској станици лицу, односно кориснику
превоза, не омогући несметан приступ аутобусу на перону, у периоду до пет
минута пре поласка аутобуса (члан 56. став 5);
16) се не придржава регистрованог реда вожње (члан 70. став 1);
17) у линијском превозу прими у аутобус број путника који је већи од
броја расположивих места уписаних у саобраћајну дозволу (члан 71. став 1);
18) у току важења реда вожње привремено обустави или измени
линијски превоз супротно одредби члана 73. став 1. овог закона;
19) пре почетка обуставе или изменe линијског превоза о томе не
обавести надлежни орган, односно кориснике превоза (члан 73. став 2);
20) се у аутобусу којим се обавља линијски превоз не налази важећи
ценовник оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника (члан 76.
тачка 2);
21) се у аутобусу којим се обавља линијски превоз не налазе општи
услови међумесног превоза (члан 76. тачка 3);
22) на предњој страни аутобуса није истакнут назив линије према реду
вожње, а у градском и приградском превозу и са стране поред улазних врата
(члан 76. тачка 4);
23) уговор закључен између превозника и физичког лица које није
предузетник, није оверен код органа надлежног за оверу (члан 79. став 2);
24) у ванлинијском превозу закључи више од једног уговора за једну
вожњу или уговор није нумерисан или је закључен са више корисника (члан 79.
став 3);
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25) уговор није сачињен читко или није закључен или оверен печатом и
потписом овлашћеног лица превозника пре постављања аутобуса за укрцавање
путника у полазишту (члан 79. став 6);
26) уговором о обављању посебног линијског превоза није утврђен
превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем или места укрцавања и
искрцавања путника или план обављања превоза или цена превоза или уговор
није нумерисан (члан 84. став 3);
27) се у путном листу налази већи број имена путника од броја
расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи аутобуса или није
закључен и оверен посебно за сваку вожњу садржану у уговору о превозу (члан
83. став 4);
28) списак путника на основу кога се обавља посебан линијски превоз
није попуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и потписом
овлашћеног лица превозника (члан 84. став 7);
29) списак путника није попуњен читко, закључен и оверен печатом и
потписом овлашћеног лица превозника, пре постављања аутобуса за
укрцавање путника у полазишту (члан 85. став 2);
30) не пријави сваку промену у погледу возила и возача за које су издате
одговарајуће такси дозволе у року од 15 дана од дана настале промене (члан
88. став 10);
31) приликом обављања превоза није укључен таксиметар, осим у
случају када је превоз отпочео са такси стајалишта на локацијама од посебног
интереса за јединицу локалне самоуправе (члан 91б став 1);
31а) не поступи у складу са чланом 91б став 2. овог закона;
32) не изда рачун кориснику услуге такси превоза за обављени превоз
који садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију или
километражу и цену превоза (члан 91б став 5);
32а) се у возилу којим се обавља такси превоз не налази неки од
докумената прописаних у члану 93. овог закона;
33) на предњој страни аутобуса којим се обавља линијски превоз није
истакнут назив линије (члан 117. став 1);
34) у року од петнаест дана од престанка обављања превоза не врати
дозволе Министарству (члан 122. став 4);
35) у току важења дозволе за линијски превоз привремено обустави или
измени линијски превоз супротно одредби члана 123. став 1. овог закона;
36) пре почетка обуставе или изменe линијског превоза о томе не
обавести Министарство, односно кориснике превоза (члан 123. став 2);
37) се у аутобусу не налази уговор о превозу, односно документација из
које се несумњиво може утврдити врста ванлинијског превоза (члан 134. став 1.
тачка 2);
38) на предњој страни аутобуса којим се обавља међународни
ванлинијски превоз није истакнут натпис: „Ванлинијски превоз” (члан 134. став
1. тачка 3);
39) не обавља превоз у складу са попуњеним путним листом или путни
лист не попуни на прописан начин (члан 136. став 2);
40) не обавља ванлинијски превоз у складу са издатом дозволом за
ванлинијски превоз (члан 136. став 3);
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41) не обавља у складу са попуњеним путним листом ванлинијски превоз
за који је потврђеним међународним споразумом предвиђено да се обавља без
дозволе (члан 136. став 4);
42) путничко возило нема на бочним странама пословно име превозника
и натпис „лимо сервисˮ (члан 137а став 3);
43) је путничко возило којим се обавља лимо сервис, а које је узето у
закуп, дато у подзакуп (члан 137а став 8);
44) возач путничког возила не испуњава услове из члана 137а став 10.
овог закона;
45) возач путничког возила нема лиценцу за обављање послова
професионалног возача возила најмање D1 категорије (члан 137а став 11);
45) ВОЗАЧ НЕМА КВАЛИФИКАЦИОНУ КАРТИЦУ ВОЗАЧА
ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ СА УПИСАНИМ КОДОМ „95ˮ (ЧЛАН 137А СТАВ 11);

ИЛИ

46) не пријави сваку промену у погледу седишта и возила (члан 137а
став 12);
47) се за време обављања лимо сервиса у доњем десном углу
ветробранског стакла возила не налази табла на којој је исписано пословно име
превозника и речи „лимо сервисˮ (члан 137в став 2);
48) се у возилу којим се обавља лимо сервис не налази неки од
докумената из члана 137в став 3. овог закона;
49) поступа супротно члану 137г став 1. тач. 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) или 8)
овог закона;
50) возач путничког возила није у радном односу, нити радно ангажован
код превозника (члан 137г став 2);
51) је закључен уговор супротно члану 137д став 1. овог закона (члан
137д став 4);
52) лимо сервис нуди на јавним површинама (путевима, трговима, такси
или аутобуским стајалиштима и сл.) (члан 137д став 5).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од
20.000 до 60.000 динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. овог члана.
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 10.000 ДО 30.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ
ФИЗИЧКО ЛИЦЕ ЗА ПРЕКРШАЈ ИЗ СТАВА 1. ТАЧКА 45) ОВОГ ЧЛАНА.
Новчаном казном од 10.000 до 30.000 динара казниће се физичко лице
ако превоз обавља супротно одредбама члана 4. став 2, члана 91б став 2,
члана 93. и члана 137д став 5. овог закона.
Члан 172.
Новчаном казном од 80.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај
возач ако не заустави аутобус, односно путничко возило којим се обавља
превоз у друмском саобраћају када Инспектор истакне саобраћајни знак
прописан у члану 160. став 2. овог закона (члан 161).
НОВЧАНОМ КАЗНОМ ОД 80.000 ДО 150.000 ДИНАРА КАЗНИЋЕ СЕ ЗА
ПРЕКРШАЈ ВОЗАЧ АКО НЕ ЗАУСТАВИ АУТОБУС, ОДНОСНО ПУТНИЧКО
ВОЗИЛО КОЈИМ СЕ ОБАВЉА ПРЕВОЗ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ КАДА
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ИНСПЕКТОР, ОДНОСНО ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ,
ОПШТИНСКЕ, ОДНОСНО ГРАДСКЕ УПРАВЕ, ОДНОСНО УПРАВЕ НАДЛЕЖНЕ
ЗА ПОСЛОВЕ САОБРАЋАЈА ИСТАКНЕ СТОП ТАБЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 160. СТАВ
7. ОВОГ ЗАКОНА, ОДНОСНО КАДА КОМУНАЛНИ ПОЛИЦАЈАЦ ИСТАКНЕ
СТОП ТАБЛИЦУ ИЗ ЧЛАНА 160. СТАВ 8. ОВОГ ЗАКОНА (ЧЛАН 161).
САМОСТАЛНЕ ОДРЕДБЕ
ЧЛАН 15.
НА ПОСТУПКЕ КОЈИ НИСУ ОКОНЧАНИ ДО ДАНА СТУПАЊА НА
СНАГУ ОВОГ ЗАКОНА ПРИМЕЊИВАЋЕ СЕ ОДРЕДБЕ ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ
ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ („СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РС”, БР. 68/15,
41/18, 44/18-ДР. ЗАКОН И 83/18), ОСИМ НА ПОСТУПКЕ ПОКРЕНУТЕ ЗА
ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА, ОДНОСНО
РЕШЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ЛИМО СЕРВИСА, НА КОЈЕ ЋЕ СЕ ПРИМЕЊИВАТИ
ОДРЕДБЕ ОВОГ ЗАКОНА.
ЧЛАН 16.
ОВАЈ ЗАКОН СТУПА НА СНАГУ ОСМОГ ДАНА ОД ДАНА
ОБЈАВЉИВАЊА У „СЛУЖБЕНОМ ГЛАСНИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕˮ, ОСИМ
ОДРЕДАБА ЧЛАНА 13. СТ. 3. И 4, КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ОД 1. ЈАНУАРА 2021.
ГОДИНЕ.
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АНАЛИЗА ЕФЕКАТА ЗАКОНА
1. Одређивање проблема које овај закон треба да реши:
Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС”,
бр. 68/15 и 41/18) (у даљем тексту: Закон) ступио је на снагу 12. августа 2015.
године, а пуна примена почела 12. фебруара 2017. године. Поједине одредбе
наведеног закона којима је уређено пружање станичних услуга и регистрације и
измене редова вожње у међумесном превозу су измењене и допуњене Законом
о изменама и допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају који је
ступио на снагу 8. јуна 2018. године. Поред тога,
Законом о изменама и
допунама Закона о превозу путника у друмском саобраћају који је ступио на
снагу 6. новембра 2018. године, измењене су одредбе којима се уређује такси
превоз и Закон је допуњен одредбама којима је уређена услуга изнајмљивања
возила са возачем или лимо сервис, као врста јавног превоза.
У току примене Законa уочени су следећи проблеми:
1) Неусаглашеност са одредбама закона и подзаконским
прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, у
делу који се односи на квалификације професионалних возача
Законом су утврђени услови за обављање послова возача који управља
аутобусом којим се обавља домаћи или међународни превоз путника, услови
за такси возача, као и услови за возача који управља возилима којима се
обавља лимо сервис. Имајући у виду да су квалификације и стручна
компетентност професионалних возача у друмском саобраћају уређени
Законом о безбедности саобраћаја на путевима и подзаконским прописима
донетим на основу овог закона, а да су међувремену Законом о изменама и
допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник
РС”, број 24/18) који је ступио је на снагу 3. априла 2018. године, и
подзаконским актом, Правилником о условима и начину стицања сертификата о
стручној компетентности и квалификационе картице возача („Службени гласник
РС”, број 102 од 21. децембра 2018), који је ступио на снагу 29. децембра 2018.
године, извршене битне измене у погледу услова за возаче, неопходно је
благовремено усклађивање одредаба са овим прописима. Ово посебно из
разлога што је прописано да се возачима који су стекли возачке дозволе
неопходне за професионалне возаче, у утврђеном временском периоду,
односно до 29. децембра 2019. године признаје стручна компетентност и на
основу возачке дозволе издаје квалификациона картица и сертификат о
стручној компетентности. Међутим, наведеним прописима није утврђено од
када настаје обавеза да сваки возач који управља возилом у јавном превозу
путника мора да има сертификат о стручној компетентности и квалификациону
картицу возача, па је исту било потребно утврдити.
2) Непрецизне и недоречене одредбе које се односе на
услове за такси возила и путничка возила за обављање лимо
сервиса
Поједине одредбе које се односе на услове за такси возила и путничка
возила за обављање лимо сервиса потребно је прецизирати и детаљније
уредити, с обзиром на то да су, према информацијама које су овом
министарству стизале у облику захтева за давање мишљења, код надлежних
орана управе у јединицама локалне самоуправе изазивале недоумице. На
основу тога је оцењено да су недоречене и да захтевају одређене измене. То се
првенствено односи на одредбу о утврђивању вредности возила високе класе
којим се може обављати лимо сервис, као и део одредбе којом су прописани
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услови за такси возило, а који се односи на уградњу клима уређаја, јер се у
примени показује као нејасна и неоправдана.
3) Додатни трошкови за привредне субјекте који су
регистровани за обављање неке друге привредне делатности, а
имају намеру да отпочну обављање лимо сервиса
Привредни субјекти који су регистровани за обављање неке друге
привредне делатности, а имају намеру да отпочну са обављањем лимо
сервиса, при прибављању решења за обављање лимо сервиса, с обзиром на
прописану обавезу претежне делатности, имају додатне трошкове у погледу
промене претежне делатности и обавеза ових правних лица, а који су оцењени
као неоправдани, јер се у примени показало да је услов непотребан.
4) Неусаглашеност услова у погледу старости возила
којима се обавља лимо сервис са рентабилним периодом
експлоатације возила
Прописани услови у погледу старости возила којима се обавља лимо
сервис, и то возила високе класе која имају велику вредност, као и возила са
7+1 или 8+1 места за седење за која је прописана обавеза уградње дигиталног
тахографа, не дозвољава да се иста експлоатишу у периоду који обезбеђује
исплативост инвестирања у та возила.
5) Неправилна правна квалификација прекршаја којим је
прописана новчана казна за возача возила којим се обавља превоз у
друмском саобраћају, ако не заустави возило када инспектор,
односно овлашћено лице, односно комунални полицајац истакне
прописану стоп таблицу. Поред тога, грешка је уочена и у
дефинисању заштитне мере забране обављања одређене
привредне делатности правном лицу, односно заштитне мере
забране вршења одређених делатности предузетнику.
6) Неусаглашеност са прописима, односно актима којима је
привредним субјектима укинута обавезе коришћења печата
Ради реализације укидања обавезе употребе печата за привредна
друштва и предузетнике неопходно је брисање одредбе којом је прописана
обавеза овере путног налога.
2. Циљеви који се доношењем овог закона постижу
1) Да се олакша стицање компетенције лицима која имају
намеру да обављају послове професионалног возача у јавном
превозу путника
Прописивање услова за професионалне возаче који су усаглашени са
условима који су утврђени прописима о безбедности саобраћаја на путевима,
односно потребних квалификација као алтернативних услова за такси возаче и
возаче возила којима се обавља лимо сервис, у смислу да се прописане
компетенције професионалних возача признају и за возаче који управљају
путничким возилима којима се обавља јавни превоз, услови за ове возаче ће
бити знатно повољнији. На овај начин, стицањем прописане обуке даје се
могућност и лакше преквалификације и омогућавање да се стекне право на
обављање послова професионалног возача у краћем року од онога који је у
важећем Закону ограничен прописаним годинама радног искуства. Стручна
компетентност возача који стекну прописани сертификат је у потпуности
одговарајућа јер су поступци и обуке за возаче који су прописани Правилником
о условима и начину стицања сертификата о стручној компетентности и
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квалификационе картице возача („Службени гласник РС”, број 102 од 21.
децембра 2018) у потпуности усклађени са прописима ЕУ. Спровођење
наведеног је у надлежности Агенције за безбедност саобраћаја, која путем
овлашћених правних лица врши обуку возача на целој територији Републике
Србије па је иста лако доступна свим заинтересованим лицима.
2) Прецизне одредбе којима су уређени услови за такси
возила и путничка возила за обављање лимо сервиса које ће
смањити трошкове поступка утврђивања испуњености тих
услова, а привредним субјектима обезбедити више могућности за
избор возила и повољније услове експлоатације возила која
ангажују у такси превозу и лимо сервису
Одредбе које се односе на услове за такси возила и путничка возила за
обављање лимо сервиса су прецизиране и допуњене. Допуна се односи на
возила за лимо сервис највеће вредности, имајући у виду рентабилан период
експлоатације возила. Тако је услов у погледу старости возила повољнији, јер
је за возила одређене веће вредности прописан дужи период коришћења.
Прописивањем дужег периода нема неповољног утицаја на квалитет услуге која
се пружа, као једног од основних циљева овог услова, јер се ради о возилима
највеће вредности, привредним субјектима се пружају повољнији услови
експлоатације возила. Поред тога, узимајући у обзир инвестицију у погледу
уградње дигиталног тахографа код возила које има 7+1 или 8+1 места за
седење, прописан је повољнији услов у погледу старости возила који
обезбеђује дужи период коришћења и рентабилност у том делу пословања.
У одредбама којима су уређени услови за такси возило је обрисан део
одредбе који се односи на уградњу клима уређаја јер се у примени показује као
непотребна и неоправдана. Наиме, испуњеност овог услова може утврдити из
докумената које издаје призвођач возила у којима су наведене спецификације о
опреми која је уграђена у возило, односно увиђајем у случају када нису у
питању нова возила. Подаци из саобраћајне дозволе о марки и моделу возила,
као и годишту возила указују на то да одређено возило у серијској производњи
може имати своју верзију са уграђеним клима уређајем. С обзиром на то да се
исти може накнадно уградити у целости и то без разлике у функционалности,
као и да се састоји од замењивих делова, који су одговарајући без обзира да ли
су половни или нови, утврђено постојање клима уређаја код таквог возила
потврђује у сваком случају испуњење услова, а супротно возило за које се
утврди да нема уграђен клима не испуњава овај услов, тако да део услова о
уградњи клима уређаја је небитан у овом случају, а може проузроковати и
нежељене ефекте. Поред тога, у одредбама којима су уређени услови у
погледу димензија такси возила исправка је извршена на тај начин да услови
утврђени у члану 87в став 1. тачка 5) нису кумулативни, јер нема оправданих
разлога да буду обавезна оба услова јер испуњавање једног или другог услова,
који су у вези са габаритним димензијама возила, обезбеђује испуњавање
услова комфорнијег возила. Овим се обезбеђује да се такси превознику да
могућност да се зависно о потреба пословања на територији јединице локалне
самоуправе определи за возило са већим могућностима за превоз пртљага. У
сваком случају наведеним изменама се не утиче на основни циљ прописаног
услова којим се обезбеђује да се из такси превоза искључе путничка возила
изузетно малих димензија којим се битно утиче на квалитет услуге. Тако
изменама наведених одредби привредним субјектима доноси више могућности
у избору возила.
Прецизнијим одредбама се обезбеђује јединствена примене прописа од
стране органа управе свих јединица локалне самоуправе, стварање повољнијих
услова за обављање наведених делатности, без наметања било каквих нових
трошкова и обавеза привредним субјектима. Такође ће обезбедити да се
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избегну евентуалне штете које би настале због недоумица и грешака при
одобравању права на обављање делатности такси превоза и лимо сервиса, а у
поступку провере испуњености услова у погледу возила којима се обавља такси
превоз и лимо сервис.
3) Смањење трошкова привредним субјектима који су регистровани
за обављање неке друге привредне делатности, а имају намеру да
отпочну обављање лимо сервиса
Укидањем услова претежне делатности као услова за стицање права на
обављање лимо сервиса привредни субјекти који су регистровани за обављање
неке друге привредне делатности, а имају намеру да отпочну са обављањем
лимо сервиса, при прибављању решења за обављање лимо сервиса, неће
имати додатне трошкове за поступак промене претежне делатности и трошкове
по основу других обавеза у вези са том променом. Тиме се обезбеђује да у
погледу ових трошкова буду у истом положају са привредним субјектима који се
тек региструју,
4) Прецизне казнене одредбе које обезбеђују постизање потпуног
ефекта прописа
У казненим одредбама су извршене неопходне исправке уочених
грешака и измењене су одредбе којима су прописане новчане казне за возаче
који немају квалификационе картице за возаче, односно усклађене са обавезом
утврђеном наведеним прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Поред тога, правилно је прописан прекршај за возача возила којим се
обавља превоз у друмском саобраћају ако не заустави возило када инспектор,
односно овлашћено лице, односно комунални полицајац истакне прописану
стоп таблицу.
Казнене одредбе усклађене са важећим обавезама за возаче које су
утврђене одредбама закона и подзаконских прописа којима се уређује
безбедност саобраћаја на путевима, у делу који уређује квалификације
професионалних возача.
5) Смањење трошкова привредним субјектима, у износу трошкова
израде и коришћења печата
Укидањем обавезе овере путног налога, односно обавезе да се путни
налог оверава печатом привредног субјекта, постиже се смањење трошкова
привредних субјеката у износу трошкова израде и свакодневних трошкова
коришћења печата за оверу путних налога.
3.
Да ли су разматране могућности за решавање проблема без
доношења акта?
Имајући у виду проблеме који су настали у примени важећих закона, као
могућност за решавање неких проблема без доношења акта разматрано је
упућивање мишљења органима јединице локалне самоуправе у вези са
применом одређених одредби, а које су непрецизне и недоречене. Међутим,
узимајући у обзир чињеницу да се циљеви могу постићи само изменама и
допунама мањег броја одредби Закона, оцењено је да се наведени проблеми
могу решити само доношењем акта.
4.
Зашто је доношење акта најбољи начин за решавање
проблема?
Доношење акта је најбољи начин за решавање проблема јер се
наведени циљеви могу постићи само изменама и допунама одређених одредби
Закона. Узимајући у обзир чињеницу да је ради ефикасније примене прописа у
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делу којим су прописани услови за возаче неопходно усаглашавање са
прописима из области безбедности саобраћаја, да су неопходне исправке
грешака у казненим одредбама Закона, као и да је неопходно прецизирање и
допуњавање одредби којима су уређени услови за обављање делатности ради
обезбеђивања јединствена примене прописа од стране органа управе свих
јединица локалне самоуправе и ради избегавања евентуалне штете које би
настале због недоумица и грешака у поступању, доношење акта је најбољи
начин за решавање проблема.
5. На кога ће и како ће највероватније утицати решења у овом
закону?
Решења дата у Предлогу закона ће директно утицати на лица која имају
намеру да обављају делатност такси превоза или лимо сервиса, лица која су
овлашћена за обављање такси превоза и лимо сервиса (која имају одобрење за
обављање такси превоза и решење којим им је одобрено обављање лимо
сервиса), лица која имају намеру да обављају послове професионалних возача
у јавном превозу путника и на орган јединице локалне самоуправе надлежан за
послове саобраћаја, као и на лица овлашћена за инспекцијски надзор.
Позитиван утицај ће се огледати у следећем:
- лица која имају намеру да обављају делатност такси превоза или лимо
сервиса ће имати повољније услове за приступ делатности у погледу
возног парка;
- лица која су овлашћена за обављање такси превоза и лимо сервиса ће
имати повољније услове за измену возног парка, у погледу избора
возила и у погледу исплативости инвестиције у возило веће
вредности;
- лица која имају намеру да обављају послове професионалних возача у
такси превозу ће имати више могућности да стекну професионалну
компетентност за обављање послова такси возача;
- орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја
неће имати недоумица у примени појединих одредби које се односе
на услове за возила и додатне трошкове поступка у делу утврђивања
чињеница;
- лица овлашћена за инспекцијски надзор неће имати недоумица у
подношењу прекршајних пријава и предлогу утврђених мера;
Домаћи превозник, као и лица која имају решење којим им је одобрено
обављање лимо сервиса имаће обавезе да у прописаним роковима ускладe
своје пословање са решењима датим у Предлогу закона тако што је потребно
да њихови возачи испуне услове, односно стекну одговарајуће картице за
возаче које су прописане Законом о безбедности саобраћаја на путевима и
подзаконским прописима донетим на основу тог закона. С тим у вези, потребно
је да домаћи превозник предузме радње организовања својих возача ради
благовременог упућивања захтева за издавање картица за возаче како би их
имали у року који прописан.
Индиректан утицај ће бити на кориснике услуге такси превоза и
кориснике услуге лимо сервиса, који је оцењен као мањи утицај, али позитиван,
и огледаће се кроз понуду возила различитих карактеристика на тржишту такси
превоза и већу понуду возила којима се обавља лимо сервис.
6. Какве трошкове ће примена овог закона створити грађанима и
привреди (нарочито малим и средњим предузећима)
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Примена овог закона ће створити трошкове домаћим превозницима и
привредним субјектима који обављају такси превоз и лимо сервис, од којих су
већина предузетници или припадају групи и малим и средњим предузећима.
Наведени трошкови се огледају само у трошковима који су у износу
административних такси за стицање сертификата о стручној компетентности за
послове професионалног возача и за издавање квалификационих картица за
возаче.
Примена овог закона неће створити трошкове грађанима.
7.
Да ли су позитивне последице такве да оправдавају
трошкове које ће он створити?
Имајући у виду корист од стицања знања и вештина које су потребне за
лице које врши послове професионалног возача у превозу путника у друмском
саобраћају, оцењено је да ће позитивне последице бити знатно веће од
трошкова за стицање стицање сертификата о стручној компетентности за
послове професионалног возача. Наиме, стицањем знања која подразумевају и
знања у вези са применом АЕТР конвенцију (Конвенција о времену рада и
одморима возача у међународном транспорту), као и правила прописаних
Законом о радном времену посаде возила и тахографима „Службени гласник
РС”, бр. 95/15 и 95/18), којим је уређено максимално време управљања
возилом, обавезни дневни и недељни одмори, као и обавезне паузе у току
дневног рада, утиче се на спречавање замора возача и повећање безбедности
саобраћаја на путевима која се директно одражава на смањење броја
саобраћајних незгода и на смањење разних врста штета које су проузроковане
саобраћајним незгодама. Поред тога, стицањем наведених знања и вештина,
возачи ће бити оспособљени да избегну прављење грешака у смислу кршења
наведених прописа, што ће довести до смањења плаћања казни које су за исти
прекршај из ове области прописане и за возаче и за привредне субјекте, и које
су изузетно високе (нарочито у међународном превозу где су казне за
превознике најчешће у износу од 1 500 евра до неколико хиљада евра).
8.
Да ли овај закон подржава стварање нових привредних
субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију
Предложена решења у погледу услова за возаче, а која су у односу на
услове у важећем пропису доста повољнија, у смислу да се отвара могућност
возачима да знатно лакше и за краћи временски период испуне услове за такси
возаче или возаче лимо сервиса. Имајући у виду да послови возача чине
највећи део послова код привредних субјеката који обављају делатност такси
превоза или лимо сервиса, то решења која су предвиђена овим законом и која
се односе на повољније услове за возаче, најзначајнија су у стварању реалних
могућности за оснивање нових привредних субјеката који ће рентабилно да
послују на тржишту такси превоза и лимо сервиса. Поред тога, прописивањем
повољнијих услова за коришћење возила којима се обавља такси превоз и
лимо сервис утицаће на то да се привредни субјекти лакше одлучују на
инвестирање у возни парк, како у погледу броја возила, тако и у погледу
квалитета, јер ће имати дужи период који ће им обезбедити исплативост
уложене инвестиције. Узимајући у обзир да се ради чиниоцима који имају
највећи утицај на одлуку субјеката да обављају делатности такси превоза и
лимо сервиса, очекује се стварање нових привредних субјеката на тржишту.
За привредне субјекте који већ обављају ове две врсте делатности,
односно за привредне субјекте који имају одобрења за обављање такси
превоза и решења о обављању лимо сервиса, предложена решења имаће
позитиван утицај на рентабилност пословања ових субјеката на тај начин што
ће исти са мање ризика моћи да инвестирају у возни парк, а повољнија решења
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у погледу услова за возаче, која омогућавају да возачи мање старости у односу
на могућности у важећем закону стекну потребну квалификацију и испуне услов,
омогућиће ангажовање нових и млађих возача. Оцењује се да ће рентабилним
пословањем које им омогућавају наведена решења у овом закону, субјекти који
наступају на тржишту такси превоза и лимо сервиса, кроз ангажовање већег
броја возила у лимо сервису, и више различитих модела и типова возила у
такси превозу, повећаће понуду на тржишту ове две врсте превоза путника.
Како се наведеним решењима обезбеђује лојална конкуренција на тржишту,
неспорно је да ће довести и до пораста квалитета пружене услуге.
9. Да ли су заинтересоване стране имале прилику да се изјасне о
Нацрту закона
Стране које су заинтересоване за решења садржана у Нацрту закона о
превозу путника у друмском саобраћају су привредни субјекти (привредна
друштва и предузетници) који имају намеру да обављају делатност такси
превоза и лимо сервиса, привредни субјекти који сходно Закону о превозу
путника у друмском саобраћају већ имају одобрење за обављање такси
превоза или решење за обављање лимом сервиса, надлежни органи јединице
локалне самоуправе, пословна удружења превозника лимо сервиса и пословна
удружења и синдикати такси превозника, као и корисници услуге такси превоза
или лимо сервиса.
Привредним субјектима који имају одобрење за обављање такси
превоза и надлежним органима јединице локалне самоуправе омогућено је да
непосредно учествују у изради Нацрта закона. Решењем министра бр. 011-00234/1/2018-03 од 8.јуна 2018. године образована је радна група за израду
Нацрта закона, а за чланове радне групе, поред државних службеника
именовани су и представници: Секретаријата за јавни превоз града Београда,
Секретаријата за инспекцијске послове града Београда, Секретаријата за
послове комуналне полиције града Београда, Инспекције за путеве и саобраћај
града Новог Сада, као и представници такси превозника из следећих удружења
и синдиката: Гранског синдиката такси возача и аутопревозника „Независност”,
Самосталног синдиката такси возача и аутопревозника Србије, САТУС - Савеза
такси удружења Србије, СИТАБ - Струковног удружења такси предузетника
Београда и Уговорне привредне такси коморе Србије.
Радна група је остварила непосредну сарадњу са представницима
Удружења комби превоз путника и Удружења лимо сервис, кроз више одржаних
састанака одржаних у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре на којима су се разматрали њихови предлози за измене
постојећих решења у погледу услова за обављање лимо сервиса и то: састанак
са представницима Удружења комби превоз путника крајем октобра 2018.
године, састанак са представницима Удружења лимо сервис одржан 23. јануара
2019. године, састанак са представницима Удружења комби превоз путника и
Удружења лимо сервис одржан 14. фебруара 2019. године и састанак са
представницима Удружења комби превоз путника одржан 18. марта 2019.
године. Поред тога, 5. марта 2019. године одржан је састанак са
представницима домаћег превозника Terra travel d.o.o, Beograd који обављају
лимо сервис, а нису чланови Удружења лимо сервис.
У вези са проблемима и предлозима које су изнели представници
наведених удружења и наведеног привредног субјекта, у потпуности је
прихваћен предлог за продужење рока коришћења возила највеће вредности са
пет на седам година, као и предлог за продужење рока коришћења возила
возила са 7+1 или 8+1 места за седење у која се морају уложити одређена
средства за уградњу дигиталног тахографа, са пет на десет година. Поред тога
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прихваћен је и предлог за брисање претежне делатности као услова за
стицање права на обављање лимо сервиса.
Своје примедбе на решења у Нацрту закона, као и иницијативе за
измену упутили су дописима и такси предузећа из Новог Пазара и Чачка.
Одлуком Владе од 24. јануара 2019. године 05 Брoj: 02-647/2019
образована је Раднa групa за анализу и давање предлога и мишљења у вези са
применом прописа у области такси превоза и Стручнa раднa групa. На састанку
Радне групе и Стручне радне групе одржаном 14. фебруара 2019. године поред
анализе примене прописа којима се уређује обављање делатности такси
превоза и дати су предлози и мишљења ради унапређења прописа којим је
уређен такси превоз.
Сва решења у Нацрту закона која су у вези са условима за обављање
такси превоза и лимо сервиса утврђена су на основу примедби на важеће
одредбе и иницијатива и предлога која су упутила поменута удружења и
предузећа. У вези са најчешћим примедбама које су се односиле на строге
услове за такси возаче прописане у важећем закону и сходно захтевима за
измену истих, утврђено је решење у Нацрту закона којим се прописује да возач
који има стечену квалификацију за професионалног возача на основу прописа
којима се уређује безбедност саобраћаја испуњава услов за такси возача и
тиме прихваћена иницијатива за прописивање повољнијих услова за такси
возаче. Истовремено се обезбедило да возачи који су на основу важећих
услова започели радње и поступак испуњавања тих услова немају додатне
трошкове.
Надлежни органи јединица локалне самоуправе, преко упућених захтева
за давање мишљења у вези са применом закона, од којих су се посебно
издвојили захтеви у вези са утврђивањем чињеница о испуњавању услова за
такси возаче, као и утврђивање чињеница о испуњавању услова за такси
возила, указали су на одређене недоумице у важећим одредбама. При
утврђивању решења у Нацрту закона узело се у обзир све наведено у тим
захтевима и према томе су предложена решења која се односе на брисање
дела одредбе о уградњи клима уређаја, као и измене услова у погледу
техничких карактеристика возила утврђених кроз најмање димензије
међуосовинског растојања или димензије пртљажног простора.
Корисници такси превоза и лимо сервиса нису имали прилику да се
изјасне о наведеним решењима у Нацрту закона. Међутим, ако се има у виду да
предложена решења имају само позитиван утицај на понуду на тржишту ове
две врсте превоза путника, односно да не могу имати негативан ефекат јер
Нацрт закона омогућава ангажовање већег броја возила у лимо сервису, као и
више различитих модела и типова возила у такси превозу, што значи да је
понуда услуге у погледу возила за кориснике превоза већа и повољнија,
оцењује се да изјашњење ове заинтересоване стране не би имало битног
утицаја на предложена решења.
Наиме, Закључком Одбора за привреду и финасије 05 Број: 0112417/2019 од 13. марта 2019. године усвојен је предлог Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре да није потребно спроводити
јавну расправу о Нацрту закона.
Имајући у виду наведено, као и чињеницу да се предлаже доношење
овог закона по хитном поступку, заинтересоване стране имале су прилику да се
изјасне о Нацрту закона, од којих већина непосредним учешћем у изради
предложених решења.
10. Које ће се мере током примене овог закона предузети да би се
остварило оно што се доношењем овог закона намерава
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Осим континуиране и доследне примене овог закона није потребно
предузимање никаквих мера да би се остварили наведени циљеви, односно оно
што се доношењем овог закона намерава.
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА
ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ
1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
2. Назив прописа
Предлог закона о изменама и допунама Закона о превозу путника у
друмском саобраћају
Draft Law on Amendments to the Law on Road Passenger Transport
3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са
једне стране, и Републике Србије са друге стране („Службени гласник РС”, број
83/08) (у даљем тексту: Споразум):
а) Одредба Споразума која се односи на нормативну садржину прописа,
Нема.
б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума,
Нема.
в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума,
Нема.
г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које
произлазе из наведене одредбе Споразума,
Нема.
д) Веза са Националним програмом за усвајање правних тековина Европске
уније.
Пропис под идентификационом ознаком 2016-595 није закон који је предмет ове
изјаве.
4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније:
а) Навођење одредби примарних извора права Европске уније и оцене
усклађености са њима,
Нема.
б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености
са њима,
Нема.

в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенoст са њима,
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Нема.
г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност,
Нема.
д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са
прописима Европске уније.
Нема.
5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју
регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права
Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је
образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу
усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и
уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора
права Европске уније већ се искључиво врши примена или спровођење неког
захтева који произлази из одредбе секундарног извора права (нпр. Предлогом
одлуке о изради стратешке процене утицаја биће спроведена обавеза из члана
4. Директиве 2001/42/ЕЗ, али се не врши и пренос те одредбе директиве).
Не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са
којима је вршено усклађивање.
6. Да ли су претходно наведени извори права Европске уније преведени на
српски језик?
/
7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик Европске уније?
Не.
8. Сарадња са Европском унијом и учешће консултаната у изради прописа и
њихово мишљење о усклађености.
У изради Предлога закона о изменама и допунама Закона о превозу
путника у друмском саобраћају нису учествовали консултанти.

