
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИРУЧНИК  

 

ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА ИЗ ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА 
ПРОПИСА КОЈИ РЕГУЛИШУ ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА И 

ОБЛАСТИ ПОЗНАВАЊА ГРАДА НИША 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ниш, јануар 2020. године 
 



2 oд 140 

 

 
 
 
 
 

САДРЖАЈ 
 
 

I. ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ТАКСИ ПРЕВОЗ ............................................................ 3 

ЗАКОН О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ .................................... 3 

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА ........................................ 46 

ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ............ 109 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НИША .......................................................................................................................... 119 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ 
ТАКСИ ПРЕВОЗ МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША .................. 121 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ 
ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША ................................................ 122 

II. ПОЗНАВАЊЕ ГРАДА НИША ..................................................................................... 123 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НИШУ ........................................................................... 123 

ПОЗНАВАЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ОБЈЕКАТА ............................................................... 124 

ПОЗНАВАЊЕ НАЈКРАЋИX ПРАВАЦА ..................................................................... 139 

Извод из Правилника програму, начину и трошковима полагања испита из области 
познавања прописа којима се регулише такси превоз и области познавања Града 
Ниша ............................................................................................................................... 140 

  



3 oд 140 

 

 
 

I. ПРОПИСИ КОЈИ РЕГУЛИШУ ТАКСИ ПРЕВОЗ 

 
 

ЗАКОН О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ 
("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - други закон, 83/2018 и 31/2019) 

  
 

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

Овим законом уређују се услови и начин обављања јавног превоза путника и 
превоза лица за сопствене потребе у друмском саобраћају у домаћем и 
међународном превозу, пружањa станичних услуга на аутобуским станицама и 
инспекцијски надзор. 

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; 
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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; 

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; 

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; 
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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; 

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; 
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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 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 3. 

Превоз путника и лица у друмском саобраћају обавља се у складу са 
одредбама потврђених међународних споразума, уз поштовање принципа 
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узајамности, одредбама овог закона и других прописа донетих на основу овог 
закона. 

Члан 4. 

Превоз у друмском саобраћају обавља се аутобусима и путничким возилима 
која испуњавају услове утврђене прописима којима се уређује безбедност 
саобраћаја на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте аутобуса, 
односно путничких возила. 

Аутобуси и путничка возила којима домаћи превозник, домаће привредно 
друштво, друго правно лице, предузетник и пољопривредник обавља превоз у 
друмском саобраћају морају бити регистрована на територији Републике Србије. 

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 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 6. 

Аутобус којим се обавља превоз у друмском саобраћају, осим аутобуса којим 
се обавља градски и приградски превоз путника, мора да има на бочним странама 
исписано пословно име превозника, а може да има и његов знак који ужива заштиту 
у складу са законом којим се уређују жигови. 

На крову аутобуса, односно путничког возила којим се обавља превоз у 
друмском саобраћају, осим аутобуса и путничког возила којим се обавља 
оспособљавање кандидата за возаче и путничког возила којим се обавља такси 
превоз, не могу се стављати кровне ознаке са пословним именом или другим 
натписима, као ни кровне ознаке без натписа. 

Прималац лизинга и закупац аутобуса сматра се власником аутобуса у смислу 
права и обавеза из ст. 1. и 2. овог члана. 
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Члан 7. 
 

 У путничком возилу којим се обавља превоз, осим путничког возила којим се 
обавља такси превоз, не може се налазити таксиметар. 
 

Члан 8. 
 

 Аутобуси узети у закуп којима се обавља домаћи и међународни јавни превоз, 
као и превоз за сопствене потребе, не могу се давати у подзакуп. 
 
 Аутобуси узети у лизинг којима се обавља домаћи и међународни јавни 
превоз, као и превоз за сопствене потребе могу се користити у складу са прописима 
којима се уређује посао лизинга моторних возила. 
 

Члан 9. 
 

 Достављање решења донетих о управним стварима применом прописа којима 
се уређује превоз путника у друмском саобраћају и других аката насталих у вођењу 
управног поступка врши се у складу са одредбама закона којим се уређује општи 
управни поступак. 

 
II УСЛОВИ И НАЧИН OБАВЉАЊА ПРЕВОЗА ПУТНИКА У ДРУМСКОМ 

САОБРАЋАЈУ 

1. Врсте јавног превоза 

Члан 10. 
 

 Јавни превоз путника обавља се као домаћи и међународни превоз. 
 

Члан 11. 

Домаћи јавни превоз путника (у даљем тексту: домаћи превоз) обавља се као 
линијски превоз, ванлинијски превоз, посебан линијски превоз и такси превоз. 

Домаћи линијски превоз обавља се као: 

1) градски и приградски превоз - превоз унутар насељених места или између 
насељених места која се налазе на територији јединице локалне самоуправе; 

2) међумесни превоз - превоз између насељених места која се налазе на 
територији две или више јединица локалне самоуправе. 

Члан 12. 

Међународни превоз путника обавља се као линијски превоз, посебан 
линијски превоз и ванлинијски превоз и то као билатерални, мултилатерални и 
транзитни превоз. 

Члан 12a. 

Лимо сервис сматра се јавним превозом. 
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Члан 13. 

Домаћи или међународни превоз који путничким возилом или аутобусом 
обавља домаће, односно страно лице које нема својство превозника, а који се 
обавља два или више пута током дана, недеље или месеца, на истом или сличном 
превозном путу или се лица која се превозе укрцавају или искрцавају на аутобуским 
стајалиштима или на истим или сличним местима укрцавања или искрцавања, и 
лица која се превозе нису у сродству са лицем које управља возилом сматра се 
јавним превозом који је овим законом забрањен. 

Јавним превозом из става 1. овог члана сматраће се нарочито и: 

1) превоз за који је наплаћена услуга превоза; 
2) превоз који се обавља на релацијама на којима постоји линијски превоз; 
3) превоз више од пет лица, укључујући и возача; 
4) превоз "од врата до врата"; 
5) превоз који се обавља на основу јавног оглашавања; 
6) ако лице које управља возилом (власник или корисник возила) није у 

могућности да из сопствених прихода, односно прихода остварених по основу рада, 
социјалних или пензијских примања финансира износ трошкова за гориво које је 
утрошено за разлику броја пређених километара у тренутку вршења инспекцијске 
контроле и броја пређених километара евидентираних у записнику о последњем 
техничком прегледу. 

IV. ДОМАЋИ ПРЕВОЗ 

Члан 57. 

Јединице локалне самоуправе уређују и обезбеђују, у складу са законом, 
организацију и начин обављања јавног превоза путника који се обавља на 
територији јединице локалне самоуправе и такси превоза. 

1. Међумесни превоз 

Члан 58. 

Линијски превоз обавља се у складу са овим законом, прописима донетим на 
основу овог закона и општим условима међумесног превоза. 

Привредна комора Србије прописује опште услове међумесног превоза. 

Општи услови међумесног превоза из става 2. овог члана садрже нарочито 
начин и услове укрцавања путника у аутобус на аутобуским станицама и аутобуским 
стајалиштима, повластице за превоз одређених категорија путника, услове за 
смештај и чување пртљага који је примљен на превоз, правила коришћења аутобуса 
и услове ускраћивања превоза (забрана пушења, узнемиравања путника и возача и 
сл.), врсте накнада и доплата за посебне услуге, могућност коришћења прелазних 
возних карата, начин упознавања корисника превоза са условима превоза и сл. 

Општи услови међумесног превоза објављују се у "Службеном гласнику 
Републике Србије". 
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Превозник и посада аутобуса дужни су да на захтев корисника превоза дају на 
увид опште услове међумесног превоза. 

Члан 59. 

Међумесни превоз обавља се аутобусом који испуњава прописане услове за 
међуградске аутобусе са најмање осамнаест седишта. 

На линијама до 50 километара међумесни превоз може да се обавља и 
приградским аутобусом. 

На линијама до 15 километара међумесни превоз може да се обавља и 
приградским и градским аутобусом. 

Члан 60. 

Орган јединице локалне самоуправе, својом одлуком одређује стајалишта која 
могу да се користе за одређену врсту линијског превоза, која се објављује у 
службеном гласилу јединице локалне самоуправе. 

Одлука из става 1. овог члана којом се одређују стајалишта за међумесни 
превоз доноси се по претходно прибављеној сагласности Министарства. 

Орган јединице локалне самоуправе може мењати намену стајалишта која су 
важећим одлукама одређена за међумесни превоз и која су на дан ступања на снагу 
овог закона унета у регистроване редове вожње, уз сагласност Министарства. 

Орган јединице локалне самоуправе може мењати намену стајалишта која су 
коришћена за међумесни превоз и која су на дан ступања на снагу овог закона унета 
у регистроване редове вожње, а за која нису донете одлуке о одређивању 
стајалишта за међумесни превоз, уз сагласност Министарства. 

Орган јединице локалне самоуправе дужан је да у насељу или насељеном 
месту обезбеди најмање једно стајалиште за међумесни превоз. 

У случају уклањања стајалишта у насељу, на релацији која је део линије у 
регистрованом реду вожње, због промене режима саобраћаја, односно промене 
планског документа, орган јединице локалне самоуправе дужан је да обезбеди 
стајалиште за међумесни превоз на тој релацији. 

Стајалиште које је обезбеђено на начин из става 6. овог члана замењује 
стајалиште које је уклоњено и не сматра се новим стајалиштем у регистрованом 
реду вожње. 

2. Ванлинијски превоз 

Члан 79. 

Ванлинијски превоз обавља се на основу путног листа и писменог уговора 
закљученог између превозника и корисника превоза, односно привредног друштва, 
другог правног лица или предузетника који посредује у закључивању уговора о 
превозу којим се утврђује нарочито превозни пут са утврђеним полазиштем и 
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одредиштем, време почетка обављања превоза, места укрцавања и искрцавања 
путника и цена превоза. 

Уговор из става 1. овог члана који је превозник закључио са физичким лицем, 
које није предузетник, мора бити оверен код органа надлежног за оверу. 

У ванлинијском превозу превозник може за једну вожњу закључити само један 
уговор који мора бити нумерисан и закључен само са једним корисником. 

Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само на 
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана, на којима је дозвољено 
заустављање и паркирање и могуће безбедно укрцавање и искрцавање. 

Превозници који обављају ванлинијски превоз не могу укрцавати и искрцавати 
путнике на аутобуским стајалиштима. 

Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз мора бити сачињен читко 
и закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица превозника пре 
постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту. 

Превозник је дужан да путни лист и уговор о превозу чува две године од дана 
обављеног превоза. 

3. Посебан линијски превоз 

Члан 84. 

Посебан линијски превоз је превоз радника из места становања на посао и са 
посла, као и ђака и студената из места становања до школе и из школе, са посебним 
идентификационим возним исправама (недељна, месечна, годишња и сл.), који се 
обавља на основу писменог уговора и списка путника и без примања других путника. 

Закључивање уговора из става 1. овог члана са физичким лицем, које није 
предузетник, није дозвољено. 

Уговором из става 1. овог члана, који мора бити нумерисан, утврђује се 
нарочито превозни пут са утврђеним полазиштем и одредиштем, места укрцавања и 
искрцавања путника, план обављања превоза и цена превоза. 

У свакој појединачној вожњи којом се извршава уговор о посебном линијском 
превозу, аутобусом се могу превозити само радници, ђаци, односно студенти 
корисника превоза са којим је закључен уговор (одређеног привредног субјекта, 
одређене организације, одређене установе и др.). 

Укрцавање и искрцавање путника у посебном линијском превозу врши се на 
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана. 

Превозници који обављају посебан линијски превоз могу укрцавати и 
искрцавати путнике на аутобуским стајалиштима. 



12 oд 140 

 

Списак путника из става 1. овог члана на основу кога се обавља посебан 
линијски превоз мора бити попуњен читко, тачно и закључен и оверен печатом и 
потписом овлашћеног лица превозника. 

Превозник је дужан да уговор о превозу и списак путника чува две године од 
дана обављеног превоза. 

4. Такси превоз 

Члан 87. 

Такси превоз обавља се на основу решења о одобравању такси превоза (у 
даљем тексту: одобрење) које издаје општинска, односно градска управа, односно 
управа надлежна за послове саобраћаја, у оквиру дозвољеног броја такси возила 
који је утврђен актом из члана 94. став 4. овог закона. 

Одобрење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру 
привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превозˮ и који 
испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа. 

Члан 87a. 

 Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на 
територији јединице локалне самоуправе која издаје одобрење. У седишту морају се 
налазити пословне просторије у којима се чувају основни пословни документи, 
посебно рачуноводствени документи, документи о људским ресурсима и други 
документи битни за обављање делатности такси превоза. 

 Услов у погледу седишта испуњава предузетник ако на територији јединице 
локалне самоуправе која издаје одобрење има седиште и пребивалиште. 

Члан 87б. 

 Возач мора да испуњава следеће услове: 

1) да има возачку дозволу В категорије; 

2) да има звање возача 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. 
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 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 радњи услове за возача мора да испуњава предузетник. 

 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; 

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 87г. 

 Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа ако му је 
правноснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза 
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у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују привредни преступи или 
законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера. 

 Предузетник не испуњава услов пословног угледа ако му је правноснажно 
изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском 
саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера. 

 Привредно друштво или предузетник не испуњава услов пословног угледа ако 
има неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности. 

 Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се 
неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3. овог члана. 

Члан 87д. 

 Општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове 
саобраћаја, најмање једном у три године, врши проверу испуњености услова за 
обављање такси превоза. 

 Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава 
неки од услова за обављање такси превоза, општинско, односно градско веће 
укинуће одобрење, с тим што се пре укидања одобрења одређује рок у коме је такси 
превозник дужан да достави доказе о испуњености прописаних услова, осим доказа 
о чињеницама о којима се води службена евиденција. 

Члан 88. 

 Захтев за издавање одобрења подноси се општинској, односно градској 
управи, односно управи надлежној за послове саобраћаја. 

 Општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове 
саобраћаја, издаје одобрење за обављање такси превоза на територији те јединице 
локалне самоуправе ако је број возила који се уноси у одобрење у оквиру 
дозвољеног броја такси возила и ако привредно друштво и предузетник испуњава 
услове из чл. 87, 87а, 87б, 87в тач. 1)–5) и 87г овог закона. 

 Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 40 дана од дана 
пријема одобрења пријави почетак обављања делатности органу надлежном за 
регистрацију привредних субјеката као и да општинској, односно градској управи, 
односно управи надлежној за послове саобраћаја, достави доказе о испуњености 
услова из члана 87в тач. 6)–9) овог закона. 

 Општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове 
саобраћаја, на основу издатог одобрења из става 2. овог члана издаје уверење које 
садржи марку, тип и број шасије возила, на основу кога се у складу са прописима 
којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, издају регистарске таблице 
чија регистарска ознака садржи латинична слова ТХ на задње две позиције, према 
месту седишта привредног друштва, односно предузетника. 

 Ако у остављеном року не буду достављени докази из става 3. овог члана, 
општинско, односно градско веће укинуће одобрење. 
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 Такси превознику који у остављеном року достави доказе из става 3. овог 
члана, општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове 
саобраћаја, издаје такси дозволу за возача и такси дозволу за возило. 

 Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз на основу 
издатог одобрења после издавања дозвола из става 6. овог члана. 

 Обрасце такси дозвола из става 6. овог члана прописује јединица локалне 
самоуправе. 

 Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену 
може да обавља такси превоз на основу новог одобрења које општинска, односно 
градска управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја, издаје на захтев 
правног следбеника такси превозника, само ако су испуњени услови из чл. 87, 87а, 
87б, 87в и 87г овог закона и ако је број возила који се уноси у ново одобрење у 
оквиру дозвољеног броја такси возила. 

 Tакси превозник дужан је да општинској, односно градској управи, односно 
управи надлежној за послове саобраћаја, пријави сваку промену у погледу возила и 
возача за које су издате одговарајуће такси дозволе, у року од 15 дана од дана 
настале промене. 

 Tакси превозник дужан је да општинској, односно градској управи, односно 
управи надлежној за послове саобраћаја, пријави прекид обављања делатности у 
року од два дана од дана пријаве у регистру привредних субјеката. 

Члан 88а. 

 Одобрење престаје да важи по сили закона: 

1) брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних субјеката; 

2) променом седишта привредног друштва, односно седишта или пребивалишта 
предузетника, на територију друге јединице локалне самоуправе; 

3) правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена заштитна мера 
забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају, прописана 
законом којим се уређују привредни преступи или законом којим се уређују 
прекршаји; 

4) правноснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна мера забране 
вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим 
се уређују прекршаји. 

Члан 89. 

У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту 
за корисника превоза уграђен исправан, оверен таксиметар и истакнута такси 
дозвола за возача. 

Члан 89а. 
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Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознака 
која има инсталирано осветљењe и садржи натпис „ТАXIˮ, број кровне ознаке и 
ознаку издаваоца кровне ознаке. 

Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје општинска, односно градска 
управа, односно управа надлежна за послове саобраћаја или кровну ознаку коју 
издаје правно лице са којим такси превозник има закључен уговор о пословно-
техничкој сарадњи о пружању услуге радио везе или услуге информационих 
технологија. 

Правно лице издаје кровну ознаку такси превознику који достави сагласност 
општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за послове 
саобраћаја. 

Јединица локалне самоуправе прописује изглед и димензије кровне ознаке 
коју издаје општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове 
саобраћаја, као и услове и начин давања сагласности за коришћење кровне ознаке 
коју издаје правно лице. 

Забрањено је издавати и користити кровне ознаке без претходно прибављене 
сагласности општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за 
послове саобраћаја. 

Рекламни панои на крову такси возила могу се постављати у складу са 
прописима о безбедности саобраћаја на путевима. 

Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку. 

Рекламне налепнице на бочним странама и вратима такси возила морају бити 
у складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима. 

Забрањено је постављати 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 90. 

 Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање 
линијског превоза. 

 Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за 
међумесни превоз. 

Члан 91. 

 Такси превозник може да обавља такси превоз само на територији јединице 
локалне самоуправе која му је издала одобрење. 
 
 Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко територије, 
односно превоз који се завршава на територији јединице локалне самоуправе за коју 
нема одобрење, ако је такси превоз започет на територији јединице локалне 
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самоуправе која му је издала одобрење. 
 
 Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана дужан је да 
одмах по изласку путника из возила уклони кровну ознаку. 

 У случају када је потребно да истог путника врати, таксиметар мора бити 
укључен све време чекања. 

Члан 91a. 

 Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама 
расположивих седишта и изврши вожњу до захтеваног одредишта. 

 Такси возач може одбити захтев за превозом ако се одредиште превоза не 
налази на територији јединице локалне самоуправе за коју има одобрење. 

 Такси возач може одбити захтев за превозом ако оцени да је пртљаг путника 
такав да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је 
пртљаг кабаст или тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно може 
изазвати преоптерећење такси возила. 

 Под пртљагом сматра се кофер, путна торба, кофа, склопива инвалидска 
колица, склопива колица за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су димензије 
веће од 40x20x55 cm, односно масе веће од 8 kg. 

 Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, актн ташна, преносиви 
рачунар, кишобран, фотоапарат, штап за помоћ при кретању, штаке и сличне ствари 
које путник сам чува, носи са собом и уноси у такси возило у простор за путнике. 

Члан 91б. 

 Приликом обављања превоза мора бити укључен таксиметар, осим у случају 
када превоз отпочиње са такси стајалишта на локацијама од посебног интереса за 
јединицу локалне самоуправе. 

 Такси возач је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар, 
односно преузме од путника потврду о фиксној цени када превоз отпочиње са такси 
стајалишта на локацијама од посебног интереса за јединицу локалне самоуправе. 

 Локација од посебног интереса за јединицу локалне самоуправе је аеродром, 
железничка станица, аутобуска станица и лука, која је актом јединице локалне 
самоуправе утврђена као таква. 

 Такси превозник је дужан да за извршену услугу превоза наплати цену 
превоза у износу који показује таксиметар у тренутку завршетка превоза или цену из 
потврде о фиксној цени превоза са локација из става 3. овог члана. 

 Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за 
обављени превоз, који садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију 
или километражу и цену превоза. 
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Члан 91в. 

 Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако 
то није и најповољнија траса у погледу цене превоза, дужан је да препоручи 
повољнију трасу, осим у случају када путник захтева одређену трасу. 

 Када се вожња обавља са локације од посебног интереса за локалну 
самоуправу такси возач бира трасу. 

 Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси возач је дужан да 
истакне кровну ознаку. 

 Осветљење кровне ознаке мора бити искључено увек када је путник у возилу. 

 Услуга такси превоза који отпочиње са такси стајалишта пружа се возилом по 
избору корисника услуге, осим услуге такси превоза који отпочиње са такси 
стајалишта на локацији од посебног интереса. 

Члан 91г. 

 Такси возилом не могу се превозити деца млађа од шест година без 
пунолетног пратиоца. 

 Такси возилом не могу се превозити посмртни остаци и угинуле животиње. 

 Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица 
која могу запрљати или оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци, могу 
се превозити такси возилом само уз сагласност такси возача. 

 У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз 
путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг, осим уз сагласност 
такси возача. 

Члан 92. 

Привредни субјекти из члана 87. овог закона не могу било којом својом 
радњом која се односи на давање на коришћење кровне ознаке, одобрења, такси 
дозволе, такси возила и друго, да омогуће другим правним лицима, предузетницима 
или физичким лицима да обављају такси превоз. 

Забрањено је пружање услуге радио везе, односно услуге информационих 
технологија или пружање услуге на други начин, са циљем: 

1) да се корисник превоза и субјект који пружа услугу такси превоза, а не 
поседује одобрење надлежног органа, доведу у везу ради уговарања превоза; 

2) да се кориснику превоза понуди услуга превоза коју пружа субјект који не 
поседује одобрење надлежног органа јединице локалне самоуправе; 

3) да се кориснику превоза понуди услуга такси превоза по цени превоза која 
није у складу са одлуком јединице локалне самоуправе. 
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Привредни субјекти који пружају услуге радио везе, односно услуге 
информационих технологија, дужни су да послују у складу са прописима којима се 
уређују електронске комуникације, електронско пословање и електронска трговина. 

Члан 93. 

У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити: 

1) фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику; 

2) такси дозвола за возача; 

3) такси дозвола за возило; 

4) ценовник утврђен одлуком јединице локалне самоуправе; 

5) уговор о раду за возача запосленог код такси превозника; 

6) доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја; 

7) обавештење општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за 
послове саобраћаја о броју телефона на који корисник такси превоза може изјавити 
притужбе на пружену такси услугу; 

8) фотокопија сагласности или сагласност у електронском облику из члана 89а став 
3. овог закона; 

9) документа утврђена актом јединице локалне самоуправе. 

Члан 94. 

 Јединица локалне самоуправе прописује ближе услове за обављање такси 
превоза. 

 Јединицa локалне самоуправе, у складу са саобраћајно-техничким условима, 
доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се 
одређује и оптималан број такси возила. 

 Саобраћајно-технички услови из става 2. овог члана дефинишу се у 
петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и 
стања техничког регулисања саобраћаја на територији јединице локалне 
самоуправе. 

 Јединица локалне самоуправе на основу програма из става 2. овог члана 
доноси акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза. 

 Ако не донесе програм из става 2. овог члана, јединица локалне самоуправе 
дозвољени број возила за обављање такси превоза утврђује на следећи начин: 

1) за јединице локалне самоуправе које имају више од 100.000 становника број 
становника дели се са 400; 
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2) за јединице локалне самоуправе које имају мање од 100.000 становника број 
становника дели се са 600; 

при чему се као број становника јединице локалне самоуправе узима податак 
Републичког завода за статистику са последњег пописа становништва. 

 Јединицa локалне самоуправе својом одлуком ближе уређује начин обављања 
такси превоза. Јединицa локалне самоуправе својом одлуком утврђујe и усклађујe 
цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на њеној 
територији. 

 Одлуком из става 6. овог члана утврђује се ценовник услуга такси превоза у 
коме је приказана цена такси услуге пређеног километра, старта, минута чекања, 
доласка на адресу по позиву, превоз пртљага по комаду, као и фиксна цена превоза 
са локације од посебног интереса за јединицу локалне самоуправе. 

 Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са одлуком из става 6. 
овог члана и ценовником из става 7. овог члана. 

 Општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове 
саобраћаја води регистар такси превозника, такси возача, такси возила и кровних 
ознака за свако возило за које је издата такси дозвола. 

 Регистар из става 9. овог члана садржи нарочито пословно име, седиште и 
матични број такси превозника, број и датум одобрења, име и презиме такси возача, 
као податке о личности, број такси дозволе за возача, односно возило, број шасије и 
регистарске таблице такси возила. 

VII. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР 

Члан 146. 

 Инспекцијски надзор над применом овог закона, прописа донетих на основу 
овог закона и потврђених међународних споразума врши Министарство преко 
републичког инспектора за друмски саобраћај (у даљем тексту: Инспектор). 

 На питања инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа 
донетих на основу овог закона, која нису посебно уређена овим законом и 
потврђеним међународним споразумима примењиваће се прописи који уређују 
инспекцијски надзор. 

Члан 147. 

 Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора: 

 1) прегледа аутобусе и путничка возила којима се обавља превоз у друмском 
саобраћају, контролише прописану документацију за аутобусе и путничка возила 
(путне налоге, изводе лиценце, уговоре о лизингу и закупу аутобуса и путничких 
возила, саобраћајне дозволе, потврде и другу документацију за аутобусе и путничка 
возила којима се обавља превоз); 
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 2) прегледа аутобуске станице и аутобуска стајалишта и документацију 
пружаоца услуга која је у вези са обављањем делатности пружања станичних услуга; 

 3) контролише да ли је превозник престао да испуњава неки од услова на 
основу којих је издата лиценца за превоз; 

 4) контролише да ли је пружалац станичних услуга престао да испуњава неки 
од услова на основу којих је издата лиценца за пружање станичних услуга; 

 5) контролише регистроване редове вожње на основу којих се обавља домаћи 
линијски превоз, издате дозволе и путне листове на основу којих се обавља 
међународни превоз, уговоре о ванлинијском превозу са путним листовима, уговоре 
о посебном линијском превозу са списковима путника и другу документацију 
превозника у вези са обављањем делатности јавног превоза; 

 6) контролише спискове лица која имају право на превоз за сопствене потребе 
и другу документацију привредног друштва, другог правног лица, предузетника или 
пољопривредника у вези са вршењем превоза за сопствене потребе; 

 7) утврђује идентитет превозника, посаде возила и других одговорних лица за 
обављање превоза контролом пасоша, личних карата и других одговарајућих 
исправа; 

 8) контролише превозна документа у обављању јавног превоза и превоза за 
сопствене потребе; 

 9) контролише документацију привредних друштава, других правних лица или 
предузетника у вршењу послова који се односе на посредовање у закључивању 
уговора о превозу; 

 10) контролише превозне исправе корисника превоза; 

 11) наступи као анонимни корисник услуге (прикривени путник) само у 
случајевима када се коришћењем других доказних радњи не могу прикупити подаци 
од значаја за вршење инспекцијског надзора или би то било знатно отежано, 
односно уколико основано сумња да се ради о нерегистрованој делатности, уз 
претходно прибављање посебног писаног налога за инспекцијски надзор. 

Члан 148. 

 У вршењу инспекцијског надзора Инспектор је дужан и овлашћен да: 

 1) донесе привремено решење о одузимању лиценце за превоз и извода 
лиценце ако је домаћи превозник престао да испуњава услов пословног угледа из 
члана 21. став 1. тач. 2) и 3) овог закона; 

 2) поднесе захтев Министарству за одлучивање у складу са чланом 35. овог 
закона; 

 3) нареди отклањање недостатака у погледу: 
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 (1) испуњености прописаних услова за обављање превоза за сопствене 
потребе, 

 (2) начина обављања јавног превоза и превоза за сопствене потребе, 

 (3) прописаних услова које мора да испуњава аутобуска станица и аутобуско 
стајалиште, 

 (4) придржавања важећег реда вожње, 

 (5) извршавања послова у обављању делатности пружања станичних услуга, 

 (6) извршавања послова у обављању делатности јавног превоза и 

 (7) извршавања задатака и послова посаде аутобуса, односно возача 
путничког возила; 

 4) забрани наплату станичних услуга пружаоцу услуга ако аутобуска станица 
престане да испуњава неки од услова прописаних законом и прописима донетим на 
основу овог закона; 

 5) пружаоцу услуга забрани наплату станичне услуге пријема и отпреме 
аутобуса домаћих превозника који користе аутобуску станицу, ако не измирује 
новчане обавезе према домаћим превозницима на начин прописан законом којим се 
уређују рокови измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама док не 
измири новчане обавезе; 

 6) изда прекршајни налог за прекршаје установљене овим законом или 
прописом донетим на основу овог закона; 

 7) поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршаје 
установљене овим законом или прописом донетим на основу овог закона; 

 8) поднесе пријаву за привредни преступ установљен овим законом; 

 9) искључи путничко возило којим се лимо сервис обавља противно 
одредбама овог закона и прописа донетих на основу овог закона, одреди место 
паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од десет 
дана, а у случају поновног искључивања путничког возила истог превозника, у 
трајању од 30 дана. 

 Министарство доноси решење о одузимању лиценце за превоз и извода 
лиценце најкасније у року од 30 дана од дана достављања привременог решења из 
става 1. тачка 1) овог члана. 

Члан 149. 

 У вршењу инспекцијског надзора над обављањем домаћег превоза Инспектор 
је дужан и овлашћен да: 
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 1) подноси захтев за брисање реда вожње, односно поласка из реда вожње 
када утврди да превозник не обавља линијски превоз у складу са регистрованим 
редом вожње; 

 2) искључи аутобус или путничко возило домаћег превозника којим се превоз 
путника или лица обавља противно одредбама овог закона и прописа донетих на 
основу овог закона којима се уређује такси превоз, одреди место паркирања и 
одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 10 дана, а у случају 
поновног искључивања аутобуса или путничког возила истог превозника, у трајању 
од 30 дана; 

 3) искључи аутобус или путничко возило привредног друштва, другог правног 
лица, предузетника или пољопривредника којим се превоз за сопствене потребе 
обавља противно одредбама овог закона, одреди место паркирања и одузме 
саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 10 дана; 

 4) нареди превознику да у одређеном року отклони уочене недостатке и 
неправилности у раду, ако превозник обавља превоз путника супротно одредбама 
овог закона и прописа донетих на основу овог закона; 

 5) привремено одузме путничко возило којим се обавља такси превоз, а које је 
употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до правоснажног 
окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и изда потврду о 
одузимању путничког возила; 

 6) привремено одузме идентификациону исправу - такси дозволу до 
отклањања утврђене неправилности и изда потврду о одузимању исте. 

 Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из тач. 2) и 3) овог 
члана обавести Министарство унутрашњих послова. 

Члан 150. 

 У вршењу инспекцијског надзора над обављањем међународног превоза 
Инспектор је дужан и овлашћен да: 

 1) искључи путничко возило домаћег, односно страног превозника којим се 
обавља међународни линијски, посебан линијски или ванлинијски превоз, као и 
аутобус домаћег, односно страног превозника ако се у аутобусу не налази извод 
лиценце или оригинал дозволе за линијски превоз са одобреним редом вожње или 
важећи ценовник оверен печатом и потписом овлашћеног лица или уговор о раду, 
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, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске 
таблице у трајању од 10 дана; 

 2) искључи аутобус или путничко возило домаћег привредног друштва, другог 
правног лица или предузетника којим се обавља превоз за сопствене потребе 
противно одредбама овог закона, одреди место паркирања и одузме саобраћајну 
дозволу и регистарске таблице у трајању од 10 дана; 
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 3) забрани домаћем превознику даље превожење путника и аутобус са 
возачем спроведе на најближу аутобуску станицу где се путници могу искрцати ако 
не обавља превоз у складу са одредбама овог закона или одредбама потврђених 
међународних споразума; 

 4) доноси привремено решење о одузимању примерка дозволе за линијски 
превоз издату домаћем, односно страном превознику ако утврди да се дозвола због 
оштећења не може користити за обављање превоза; 

 5) доноси привремено решење о одузимању исправе домаћем превознику за 
коју је утврдио да није дозвола коју је издао орган надлежан за послове саобраћаја и 
забрани даље превожење путника, а аутобус са возачем спроведе на најближу 
аутобуску станицу где се путници могу искрцати; 

 6) доноси привремено решење о одузимању примерка дозволе за линијски 
превоз домаћем превознику ако утврди да обавља превоз користећи дозволу за 
линијски превоз која је издата на име другог превозника и поднесе захтев 
Министарству за доношење решења о одузимању дозволе превознику на чије име је 
издата дозвола; 

 7) доноси привремено решење о одузимању примерка дозволе за линијски 
превоз домаћем превознику, односно страном превознику ако утврди да превоз не 
обавља у складу са дозволом за линијски превоз и одобреним редом вожње; 

 8) забрани даље превожење лица на територији Републике Србије, при чему 
се лица могу искрцати на најближој аутобуској станици, а аутобус, односно путничко 
возило спроведе или упути на гранични прелаз на коме је ушао или на најближи 
гранични прелаз ради изласка из земље и забрани улазак тог аутобуса, односно 
путничког возила на територију Републике Србије у трајању од пет дана, ако обавља 
јавни превоз који је овим законом забрањен; 

 9) забрани страном превознику даље превожење путника на територији 
Републике Србије, при чему се путници могу искрцати на најближој аутобуској 
станици, а аутобус са возачем спроведе или упути на гранични прелаз на коме је 
ушао или на најближи гранични прелаз ради изласка из земље и забрани улазак тог 
аутобуса на територију Републике Србије у трајању од пет дана, ако не обавља 
превоз у складу са одредбама овог закона или одредбама потврђених међународних 
споразума; 

 10) доноси привремено решење о одузимању исправе страном превознику за 
коју је утврдио да није дозвола коју је издао орган надлежан за послове саобраћаја и 
забрани даље превожење путника, при чему се путници могу искрцати на најближој 
аутобуској станици, а аутобус са возачем спроведе или упути на гранични прелаз на 
коме је ушао или на најближи гранични прелаз ради изласка из земље ако се у 
аутобусу не налази оригинал важеће дозволе или оригинал друге одговарајуће 
исправе за јавни превоз; 

 11) доноси привремено решење о одузимању примерка дозволе за линијски 
превоз страном превознику ако утврди да обавља превоз користећи дозволу за 
линијски превоз која је издата на име другог превозника и поднесе захтев 
Министарству за доношење решења о одузимању дозволе превознику на чије име је 
издата дозвола. 
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 Министарство доноси решење о одузимању дозволе, односно о одузимању 
примерка дозволе, односно о одузимању исправе најкасније у року од 30 дана од 
дана достављања привременог решења из става 1. тач. 4), 5), 6), 10) и 11) овог 
члана. 

 Министарство доноси решење о изрицању опомене, односно решење о 
изрицању упозорења да ће дозвола бити одузета, најкасније у року од 30 дана од 
дана достављања привременог решења из става 1. тачка 7) овог члана. 

 Решење из ст. 2. и 3. овог члана је коначно. 

 Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из става 1. тач. 1), 2), 
8) и 9) овог члана обавести Министарство унутрашњих послова. 

Члан 151. 

 Забрањено је, за време трајања искључења, користити аутобус или путничко 
возило које је у вршењу инспекцијског надзора искључено из саобраћаја. 

 Превозник, привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко 
лице, коме је у вршењу јавног превоза или превоза за сопствене потребе искључен 
аутобус или путничко возило, дужан је да на месту паркирања које му је одређено, 
обезбеди аутобус или путничко возило и плати трошкове паркирања аутобуса или 
путничког возила. 

Члан 154. 

 Поверава се аутономној покрајини вршење послова инспекцијског надзора над 
применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона у обављању 
линијског, посебног линијског и ванлинијског превоза у домаћем превозу, лимо 
сервиса и превоза за сопствене потребе лица у домаћем превозу, који отпочиње и 
који се завршава на итинереру на територији аутономне покрајине, као и у прегледу 
аутобуске станице и аутобуског стајалишта који се налазе на територији аутономне 
покрајине и у прегледу документације пружаоца станичних услуга у вези са 
обављањем делатности пружања станичних услуга. 

 Овлашћено лице аутономне покрајине у вршењу послова инспекцијског 
надзора над обављањем превоза и вршењем прегледа аутобуских станица и 
аутобуских стајалишта из става 1. овог члана има дужности и овлашћења из чл. 147, 
148. и 149. овог закона. 

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 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. 



26 oд 140 

 

 Овлашћено лице општинске, односно градске управе, односно управе 
надлежне за послове саобраћаја у вршењу послова инспекцијског надзора из става 
1. овог члана, има дужности и овлашћења из чл. 147, 148. и 149. овог закона. 

Члан 156. 

 Овлашћено лице општинске, односно градске управе, односно управе 
надлежне за послове саобраћаја у вршењу послова инспекцијског надзора над 
применом прописа којима се уређује градски и приградски превоз има дужности и 
овлашћења из чл. 147, 148. и 149. овог закона, осим дужности и овлашћења из члана 
147. став 1. тачка 3), члана 148. став 1. тач. 1) и 2) и члана 149. став 1. тачка 1) и 
дужности и овлашћења у прегледу аутобуске станице и у прегледу документације 
пружаоца станичних услуга у вези са обављањем делатности пружања станичних 
услуга. 

Члан 156а. 

 У извршавању надлежности града и града Београда у области такси превоза, 
контролу над применом одредаба овог закона којима се уређује такси превоз, врши и 
комунална полиција. 

 Ако у вршењу контроле комунални полицајац утврди да такси превоз обавља 
правно лице, предузетник или физичко лице које нема одобрење, дужан је и 
овлашћен да привремено одузме возило, сачини записник о утврђеном чињеничном 
стању, изда потврду о одузетом возилу и без одлагања записник и потврду достави 
градској управи, односно управи надлежној за инспекцијске послове у области 
саобраћаја. 

 Овлашћено лице градске управе, односно управе надлежне за инспекцијске 
послове у области саобраћаја дужно је да, у року од седам дана од дана 
достављања записника и потврде градској управи, односно управи надлежној за 
инспекцијске послове у области саобраћаја, примени овлашћење из члана 149. став 
1. тачка 5) овог закона или да возило врати лицу од кога је одузето. 

 У примени овлашћења из става 2. овог члана комунални полицајац поступа на 
начин утврђен прописом из члана 158. став 3. овог закона. 

Члан 157. 

 Ако у вршењу послова инспекцијског надзора Инспектор, овлашћено лице 
аутономне покрајине и овлашћено лице општинске, односно градске управе, односно 
управе надлежне за послове саобраћаја утврди да лице које нема својство 
превозника, обавља јавни превоз који је овим законом забрањен дужан је и 
овлашћен да искључи путничко возило или аутобус, одреди место паркирања и 
одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да 
поднесе захтев за покретање прекршајног поступка за прекршај из члана 169. став 1. 
тачка 1). 

 Инспектор, овлашћено лице аутономне покрајине и овлашћено лице 
општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за послове 
саобраћаја је дужан да без одлагања о предузетој мери из става 1. овог члана 
обавести Министарство унутрашњих послова. 
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Члан 158. 

 Привремено одузето путничко возило којим се обавља такси превоз и које је 
употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа чува се, до 
правоснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе, о 
трошку власника, односно лица од кога је привремено одузето. 

 Ако је пресудом из става 1. овог члана одређено да ће се путничко возило 
продати, општинска, односно градска управа, односно управа надлежна за послове 
саобраћаја, односно Министарство чије је овлашћено лице, односно Инспектор 
привремено одузео путничко возило спроводи продају сходном применом пореских 
прописа. 

 Министар прописује начин одузимања, чувања и поступања са возилом из 
става 1. овог члана. 

Члан 159. 

 Привредно друштво, друго правно лице, предузетник или физичко лице чији 
објекти или средства или особље, односно рад подлежу инспекцијском надзору, 
дужан је да инспектору омогући неометано вршење инспекцијског надзора и да без 
одлагања омогући увид у захтевану документацију и податке које инспектор није 
могао прибавити по службеној дужности, као и несметан приступ објектима, 
средствима или особљу који су у вези са обављањем делатности превоза у 
друмском саобраћају. 

 Лица из става 1. овог члана дужна су да изврше наложене инспекцијске мере. 

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. 
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 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, 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 аутономне 
покрајине, општинске, односно градске управе, односно управе надлежне за послове 
саобраћаја, односно комунални полицајац истакне стоп таблицу из члана 160. ст. 7. 
и 8. 

Члан 162. 

 Инспектор је дужан да у вршењу инспекцијског надзора има службену 
легитимацију и службену значку. 

 Министар прописује изглед службене значке из става 1. овог члана. 

 Службена легитимација инспектора из става 1. овог члана уређује се 
прописима којима се уређује инспекцијски надзор. 

Члан 163. 

Инспектор је дужан да у вршењу инспекцијског надзора носи службено одело. 

Министар прописује изглед, садржину и коришћење службеног одела. 

Члан 164. 

 Против решења инспектора може се изјавити жалба Министру у року од 15 
дана од дана достављања. 

 
 Против решења овлашћеног лица аутономне покрајине, општинске, односно 
градске управе, односно управе надлежне за послове саобраћаја може се изјавити 
жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања. 
 
 Жалба изјављена против решења из ст. 1. и 2. овог члана одлаже извршење 
решења, осим када се ради о предузимању хитних мера. 

Члан 165. 
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 За привредни преступ или прекршај установљен у овом закону који изврши 
страни превозник аутобусом којим обавља међународни превоз на територији 
Републике Србије одговара једнако као и домаћи превозник. 

 За прекршај установљен у овом закону који изврши возач страног превозника 
у обављању међународног превоза на територији Републике Србије одговара 
једнако као и возач домаћег превозника. 

Члан 166. 
 

 Веродостојна исправа којом се доказује извршење прекршаја, односно 
привредног преступа у смислу овог закона, сматра се и: 
 
 1) видео или фото запис на коме се јасно могу видети: возило којим је извршен 
прекршај, регистарске таблице возила и битна обележја прекршаја, односно 
привредног преступа; 
 
 2) тахографски уложак или други запис са тахографског уређаја; 
 
 3) фотокопија документације у вези са превозом која се налази у аутобусу или 
путничком возилу; 
 
 4) записник и потврда које сачињава комунални полицајац у вршењу контроле 
над применом одредаба овог закона из делокруга комуналне полиције којима се 
уређује такси превоз. 
 

VIII. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

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); 
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 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); 
 
 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. 
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 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 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 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); 
 



32 oд 140 

 

 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); 
 
 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. 
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 За прекршај из става 1. тач. 13а), 13б), 17) и 19) овог члана обавезно се изриче 
и заштитна мера забране вршења 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); 
 
 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); 
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 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 - 
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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 истакнута такси 
дозвола за возача (члан 89); 
 
 29) - брисана - 
 
 30) - брисана - 
 
 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 - 
 
 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 - 
 
 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); 
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 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); 
 
 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) 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; 
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 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); 
 
 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 
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); 
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 6) - брисана - 
 
 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); 
 
 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); 
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 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); 
 
 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; 
 



40 oд 140 

 

 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); 
 
 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 нема квалификациону картицу возача или возачку дозволу са 
уписаним кодом „95” (члан 137а став 11); 
 
 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; 
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 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. 
 

Члан 171. 
 
 Новчаном казном од 100.000 до 300.000 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако: 
 
 1) издавање и вођење путних налога, као и евиденцију о издатим путним 
налозима не врши на прописан начин (члан 5. став 2); 
 
 2) се у аутобусу којим се обавља јавни превоз превозе лица и ствари чији 
превоз није дозвољен одредбом члана 14. овог закона; 
 
 3) не огласи неважећом изгубљену, украдену или уништену лиценцу за превоз, 
односно извод лиценце у "Службеном гласнику Републике Србије" или не обавести 
писменим путем Министарство (члан 30. став 1); 
 
 4) не истакне на видном месту извод из реда вожње или опште услове 
међумесног превоза или опште услове пословања аутобуске станице (члан 47. став 
2); 
 
 5) извод из реда вожње не истакне на видном месту у аутобуској станици, 
најкасније два дана пре почетка обављања превоза (члан 51. став 2); 
 
 6) линијски превоз обавља супротно општим условима међумесног превоза 
(члан 58. став 1); 
 
 7) на захтев корисника превоза превозник и посада аутобуса не дају на увид 
опште услове међумесног превоза (члан 58. став 5); 
 
 8) се међумесни превоз обавља аутобусом који не испуњава услове прописане 
одредбама члана 59. овог закона; 
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 9) не обезбеди превоз пртљага истовремено с превозом путника коме пртљаг 
припада (члан 71. став 2); 
 
 10) Министарству не поднесе захтев за измену регистрованог реда вожње 
(члан 74. став 4); 
 
 11) не обезбеди возачу идентификациону исправу (члан 78. став 1); 
 
 12) не чува путни лист и уговор о превозу две године од дана обављеног 
превоза (члан 79. став 7); 
 
 13) уговор о превозу и списак путника не чува две године од дана обављеног 
превоза (члан 84. став 8); 
 
 14) идентификациона возна исправа не садржи име, презиме и фотографију 
путника, назив корисника превоза, превозни пут, рок важења, потпис и печат 
издаваоца возне исправе (члан 86. став 3); 
 
 14а) такси превоз не обави најкраћом трасом до одредишта, односно путнику 
не препоручи повољнију трасу (члан 91в став 1); 
 
 14б) је такси возило у функцији јавног превоза, а такси возач није истакао 
кровну ознаку (члан 91в став 3); 
 
 15) не достави Министарству извештај о обављању линијског превоза по 
одобреном реду вожње (члан 120. став 1); 
 
 16) не обезбеди возачу идентификациону исправу (члан 124. став 1); 
 
 17) у обављању ванлинијског превоза више организованих група путника 
истим аутобусом, за сваку групу није попуњен посебан путни лист (члан 136. став 1); 
 
 18) не чува путни лист и уговор о превозу, односно документацију из које се 
несумњиво може утврдити врста ванлинијског превоза која је обављена на основу 
путног листа две године од дана обављеног превоза (члан 136. став 6); 
 
 19) у аутобусу којим се врши домаћи превоз за сопствене потребе не налази 
нумерисан и читко попуњен списак лица која се превозе, потписан од стране 
власника, односно имаоца аутобуса или (члан 141. став 1); 
 
 20) списак лица која се превозе није закључен пре постављања аутобуса за 
укрцавање у полазишту (члан 141. став 1); 
 
 21) списак лица не чува две године од дана извршеног превоза (члан 141. став 
2); 
 
 22) се на предњој страни аутобуса, односно путничког возила, којим се врши 
домаћи превоз за сопствене потребе не налази натпис "Превоз за сопствене 
потребе" (члан 141. став 3); 
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 23) се на предњој страни аутобуса којим се врши међународни превоз за 
сопствене потребе не налази натпис "Превоз за сопствене потребе" (члан 145. став 
2). 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 
30.000 динара и одговорно лице у правном лицу. 
 
 Новчаном казном од 25.000 до 75.000 динара казниће се предузетник за 
прекршај из става 1. овог члана. 
 

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 173.  
 
 Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако: 
 
 1) се у аутобусу за време обављања превоза не налази уговор о раду за 
возаче који су у радном односу, 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 26. став 4); 
 
 2) не изда путнику читко попуњену, нумерисану возну карту за одређену 
релацију, са уписаним датумом путовања и ценом превоза, као и нумерисану потврду 
за превоз путничког пртљага (члан 56. став 1); 
 
 3) возач који управља аутобусом којим се обавља међумесни превоз нема 
идентификациону исправу (члан 78. став 2); 
 
 4) путни лист није закључен и оверен печатом и потписом овлашћеног лица 
превозника пре постављања аутобуса за укрцавање путника у полазишту или није 
попуњен читко и тачно (члан 83. став 2); 
 
 5) податке унете у путни лист прецртава или исправља (члан 83. став 3); 
 
 5a) возач није у радном односу код привредног друштва (члан 87б став 5); 
 
 5б) је рекламни пано постављен тако да заклања кровну ознаку (члан 89а став 
7); 
 
 6) обавља међународни линијски или посебни линијски или ванлинијски превоз 
путничким возилом (члан 96. став 1); 
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 7) обавља међународни линијски или посебни линијски или ванлинијски превоз 
путничким возилом (члан 96. став 2); 
 
 8) се у аутобусу којим се обавља међународни линијски превоз путника на 
територији Републике Србије не налази важећи ценовник оверен печатом и потписом 
овлашћеног лица превозника (члан 115. став 1. тачка 2); 
 
 9) се у аутобусу којим се обавља међународни линијски превоз путника на 
територији Републике Србије не налази извод лиценце за међународни превоз 
путника издат у складу са националним законодавством државе седишта или уговор 
о раду, односно оверена фотокопија уговора о раду возача закљученог између 
возача који управља аутобусом и превозника, односно потврда да је возач у радном 
односу код превозника, са преводом на српски језик (члан 115. став 2); 
 
 10) у обављању линијског превоза у транзиту преко територије Републике 
Србије укрцава и искрцава путнике на територији Републике Србије (члан 121. став 
4); 
 
 11) возач који управља аутобусом којим се обавља међународни линијски 
превоз нема идентификациону исправу (члан 124. став 2); 
 
 12) путни лист не попуни, не потпише, не овери и не закључи у полазишту 
после укрцавања путника у аутобус, а пре поласка из полазишта (члан 129. став 1); 
 
 13) на граничном прелазу није дао путни лист на оверу надлежном царинском 
органу Републике Србије (члан 129. став 2); 
 
 14) се у аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз не налази оверен извод 
лиценце за међународни превоз путника, издат у складу са националним 
законодавством државе седишта (члан 135. став 1. тачка 3); 
 
 15) се у аутобусу којим се обавља ванлинијски превоз на територији Републике 
Србије не налази уговор о раду, односно оверена фотокопија уговора о раду возача 
закљученог између возача који управља аутобусом и превозника, односно потврда 
да је возач у радном односу код превозника, са преводом на српски језик (члан 135. 
став 1. тачка 4); 
 
 16) податке унете у путни лист прецртава или исправља (члан 136. став 5); 
 
 17) возач путничког возила није у радном односу или радно ангажован код 
превозника (члан 137г став 2). 
 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном 
износу од 30.000 динара за прекршај одговорно лице у правном лицу. 
 
 Новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара казниће се предузетник 
за прекршај из става 1. овог члана. 
 
 Новчаном казном у фиксном износу од 30.000 динара казниће се физичко лице 
за прекршај из става 1. овог члана. 
 

Члан 173а. 
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 Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 
одговорно лице у органу јединице локалне самоуправе ако два пута годишње не 
достави Министарству извештај о привредним субјектима који имају право да 
обављају лимо сервис (члан 137а став 15). 
 
 Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај 
Инспектор ако у вршењу инспекцијског надзора не поступа у складу са чланом 147. 
тачка 11) овог закона.  
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ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 

(„Сл. гласник РС“, бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 55/2014, 32/2013 - Одлука УС РС, 
96/2015 - други закон, 9/2016 - Одлука УС РС,  24/2018, 41/2018, 41/2018 - други 

закон, 87/2018 и 23/2019) 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 

Овим законом уређују се систем безбедности саобраћаја на путевима (у 
даљем тексту: саобраћај), управљањe безбедношћу саобраћаја, правила 
саобраћаја, понашање учесника у саобраћају, надлежности и одговорности субјеката 
безбедности саобраћаја, ограничења саобраћаја, саобраћајна сигнализација, знаци 
и наредбе којих се морају придржавати учесници у саобраћају, услови које морају да 
испуњавају возачи за управљање возилима, оспособљавање кандидата за возаче, 
полагање возачких испита, услови за управљање возилом, издавање возачких 
дозвола, издавање налепница за возила за особе са инвалидитетом, услови које 
морају да испуњавају возила, технички прегледи, испитивање и регистрација возила, 
посебне мере и овлашћења који се примењују у саобраћају на путу, као и друга 
питања која се односе на безбедност саобраћаја на путевима (у даљем тексту: 
безбедност саобраћаја). 

Овим законом уређују се основни услови које морају испуњавати путеви у 
погледу безбедности саобраћаја. 
 

Члан 2. 
 

Контролу и непосредно регулисање саобраћаја на путевима врши 
Министарство унутрашњих послова – Управа саобраћајне полиције и подручне 
полицијске управе. 

Изузетно, контролу и непосредно регулисање саобраћаја војних возила на 
путевима могу да врше и надлежни војни органи. 

Непосредно регулисање саобраћаја у зони школе могу вршити школске 
саобраћајне патроле и саобраћајне патроле грађана. 

На делу пута на коме се изводе радови непосредно регулисање саобраћаја 
могу вршити лица овлашћена овим законом. 

Ближе прописе о начину вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја на путевима доноси министар унутрашњих послова. 

Ближе прописе о начину вршења контроле и непосредног регулисања 
саобраћаја војних возила на путевима доноси министар надлежан за послове 
одбране. 

Ближе прописе о начину непосредног регулисања саобраћаја на путевима у 
зони школе доноси министар унутрашњих послова уз прибављено мишљење 
министра надлежног за послове образовања. 

Ближе прописе о начину вршења непосредног регулисања саобраћаја на 
путевима на делу на коме се изводе радови доноси министар надлежан за послове 
саобраћаја. 
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II ОСНОВНА НАЧЕЛА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА 

 
Члан 3. 

 
Сваки учесник у саобраћају дужан је да се понаша на начин којим неће 

ометати, угрозити или повредити друге учеснике, као и да предузме све потребне 
мере ради избегавања или отклањања опасних ситуација насталих понашањем 
других учесника у саобраћају, ако себе или другог тиме не доводи у опасност. 

 
Лицу које није способно или је ограничено способно за безбедно учешће у 

саобраћају, односно лицу које се налази у ситуацији у којој му је потребна помоћ, 
учесник у саобраћају је дужан да пружи помоћ, осим ако тиме себе излаже 
опасности. 
 

Члан 4. 
 

 Свако правно лице и предузетник који обавља делатност производње, 
одржавања, стављања у промет, поправљања или преправљања возила или уређаја, 
резервних делова и опреме за возила, дужан је да те послове обавља на прописан 
начин и у складу са правилима струке у циљу безбедног учествовања возила у 
саобраћају. 
 
 Привредно друштво, друго правно лице или предузетник који пројектује, гради, 
реконструише, одржава и управља путевима, дужно је да то чини на начин који 
омогућава безбедно одвијање саобраћаја. 
 

Члан 5. 
 

Свако правно лице и предузетник који је власник, односно корисник возила, 
дужан је да обезбеди: 

1) да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна и да 
испуњавају друге прописане услове, 

2) да возачи његових возила испуњавају прописане здравствене и друге 
услове за безбедно управљање возилима. 

Свако физичко лице власник, односно корисник возила, дужан је да обезбеди 
да његова возила у саобраћају на путевима буду технички исправна. 
 

Члан 7. 

Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење: 

1) саобраћај је кретање возила и лица на путевима, чије је понашање уређено 
у циљу његовог безбедног и несметаног одвијања, 

2) пут је изграђена, односно утврђена површина коју као саобраћајну 
површину могу да користе сви или одређени учесници у саобраћају, под условима 
одређеним законом и другим прописима, 

3) јавни пут је пут од општег значаја који могу да под једнаким условима 
користе сви или одређени учесници у саобраћају и који је надлежни орган прогласио 
као такав, 
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4) некатегорисани пут је пут који може под једнаким условима да користи већи 
број корисника, 

5) аутопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, 
путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила, са 
физички одвојеним коловозним тракама за саобраћај из супротних смерова, са 
најмање две саобраћајне траке по смеру и једном зауставном траком за сваки смер, 
без укрштања у нивоу са другим путевима и железничким или трамвајским пругама, 
са потпуном контролом приступа, на који се може укључити или искључити само 
одређеним и посебно изграђеним јавним путем и као такав обележен прописаним 
саобраћајним знаком, 

6) мотопут је државни пут намењен искључиво за саобраћај мотоцикала, 
путничких возила, теретних возила и аутобуса, са или без прикључних возила и као 
такав обележен прописаним саобраћајним знаком, 

7) улица је јавни пут у насељу који саобраћајно повезује делове насеља, 

8) противпожарни пут је посебно обележени уздужни део око стамбених 
објеката, гаражних простора, спортских и других пословних објеката на којима је 
забрањено заустављање и паркирање возила, 

9) земљани пут је пут без изграђеног коловозног застора, па и када на 
прикључку на други пут има изграђен коловозни застор, 

10) коловоз је део пута намењен првенствено за кретање возила, 

11) коловозна трака је уздужни део коловоза намењен за саобраћај возила у 
једном смеру, 

12) саобраћајна трака је обележени, односно необележени уздужни део 
коловозне траке намењен за саобраћај једне колоне возила, 

13) бициклистичка трака је саобраћајна трака намењена искључиво за 
саобраћај бицикала, мопеда и лаких трицикала, 

14) саобраћајна трака за спора возила је саобраћајна трака којом се морају 
кретати спора возила која се крећу брзином мањом од одређене да не би ометала 
саобраћај других возила, 

15) зауставна трака је обележени уздужни део пута намењен искључиво за 
заустављање возила која се због непредвидивих разлога морају зауставити 
(неисправност, изненадна неспособност возача за управљање возилом и сл.), 

16) саобраћајна трака за укључивање је саобраћајна трака намењена за 
укључивање возила на пут, 

17) саобраћајна трака за искључивање је саобраћајна трака намењена за 
искључивање возила са пута, 
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18) саобраћајна трака за возила јавног превоза путника је саобраћајна трака 
намењена искључиво за кретање возила јавног превоза путника и која може бити 
изграђена тако да се по њој могу кретати трамваји, 

19) раскрсница је део коловоза на коме се укрштају, спајају или раздвајају 
путеви у истом нивоу, 

20) трамвајска баштица је посебно уређен део пута намењен искључиво за 
кретање трамваја, 

21) тротоар је посебно уређен део пута поред коловоза намењен првенствено 
за кретање пешака, 

22) паркиралиште је део пута намењен, уређен и означен првенствено за 
паркирање возила, који се састоји од једног или више паркинг места, 

23) паркинг место је означени део паркиралишта искључиво намењен за 
паркирање једног возила, 

24) пешачки прелаз је означени део коловоза намењен за прелазак пешака 
преко коловоза, 

25) пешачка стаза је пут који је намењен искључиво за кретање пешака, 

26) бициклистичка стаза је пут намењен искључиво за кретање бицикала, 

26а) пешачко-бициклистичка стаза је пут намењен за кретање пешака и 
бициклиста, 

27) трг је посебан плато намењен кретању и окупљању пешака који је 
дефинисан урбанистичким плановима и проглашен од стране органа локалне 
самоуправе, 

28) прелаз пута преко пруге је место на којем се у истом нивоу укрштају пут и 
железничка или трамвајска пруга, 

29) пешачко острво је обележени или уздигнути део коловоза који је одређен 
за привремено задржавање пешака који прелазе преко коловоза, улазе или излазе 
из возила за јавни превоз путника, 

30) насеље је изграђен, функционално обједињен простор, који је намењен за 
живот и рад становника и чије су границе обележене одговарајућим саобраћајним 
знаком, 

31) возило је средство које је по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми 
намењено и оспособљено за кретање по путу, 

32) бицикл је возило са најмање два точка које се покреће снагом возача, 
односно путника, која се помоћу педала или ручица преноси на точак, односно 
точкове, 
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33) моторно возило је возило које се покреће снагом сопственог мотора, које је 
по конструкцији, уређајима, склоповима и опреми намењено и оспособљено за 
превоз лица, односно ствари, за обављање радова, односно за вучу прикључног 
возила, осим шинских возила, 

34) мопед је моторно возило са два точка чија највећа конструктивна брзина, 
без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна запремина 
мотора, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем не прелази 50 cm3, или 
са мотором чија највећа трајна номинална снага не прелази 4 kW када возило има 
електрични погон, 

35) лаки трицикл је моторно возило са три точка чија највећа конструктивна 
брзина, без обзира на начин преноса, не прелази 45 km/h, при чему радна 
запремина мотора, када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном 
на бензин, не прелази 50 cm3, или чија највећа ефективна снага мотора не прелази 
4 kW када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са другом врстом 
погонског горива или чија највећа трајна номинална снага мотора не прелази 4 kW 
када возило има електрични погон, 

36) мотоцикл је моторно возило са два точка или са три точка асиметрично 
распоређена у односу на средњу подужну раван возила (мотоцикл са бочним 
седиштем), чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, 
прелази 45 km/h, или са мотором чија радна запремина мотора када возило има 
мотор са унутрашњим сагоревањем прелази 50 cm3, или са мотором чија највећа 
трајна номинална снага прелази 4 kW када возило има електрични погон, 

37) тешки трицикл је моторно возило са три точка, симетрично распоређених у 
односу на средњу подужну раван возила, чија највећа конструктивна брзина, без 
обзира на начин преноса, прелази 45 km/h, или са мотором чија радна запремина 
мотора када возило има мотор са унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин 
прелази 50 cm3, или чија највећа ефективна снага мотора прелази 4 kW када возило 
има мотор са унутрашњим сагоревањем са другом врстом погонског горива или чија 
највећа трајна номинална снага мотора прелази 4 kW када возило има електрични 
погон, 

38) лаки четвороцикл је моторно возило са четири точка, чија маса празног 
возила не прелази 350 kg, што не укључује масу батерија возила са електричним 
погоном, чија највећа конструктивна брзина, без обзира на начин преноса, не 
прелази 45 km/h, при чему радна запремина мотора, када возило има мотор са 
унутрашњим сагоревањем са погоном на бензин, не прелази 50 cm3, или чија 
највећа ефективна снага мотора не прелази 4 kW када возило има мотор са 
унутрашњим сагоревањем са другом врстом погонског горива или чија највећа трајна 
номинална снага мотора не прелази 4 kW када возило има електрични погон, 

39) тешки четвороцикл је моторно возило са четири точка, осим лаког 
четвороцикла, чија маса празног возила не прелази 400 kg, односно 550 kg за 
теретна возила, што не укључује масу батерија возила са електричним погоном, и 
чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага мотора не 
прелази 15 kW, 
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40) возило за превоз путника је моторно возило првенствено намењено за 
превоз лица, чија је маса празног возила већа од 400 kg, и чија највећа ефективна 
снага, односно највећа трајна номинална снага мотора је већа од 15 kW, 

41) путничко возило је возило за превоз путника које има највише девет места 
за седење укључујући и место за седење возача, 

42) аутобус је возило за превоз путника које има више од девет места за 
седење укључујући и место за седење возача, 

43) тролејбус је аутобус који се преко проводника напаја електричном 
енергијом, 

44) теретно возило је моторно возило са најмање четири точка, које је 
намењено за превоз терета, односно вршење рада на начин да се возилом не може 
превозити никакав други терет, односно вучу прикључних возила, чија је маса већа 
од 550 kg, и чија највећа ефективна снага, односно највећа трајна номинална снага 
мотора је већа од 15 kW, 

45) скуп возила је састав вучног возила и прикључног, односно прикључних 
возила, који у саобраћају на путу учествује као једна целина, 

46) туристички воз је скуп возила који чине вучно возило и прикључна возила, 
намењен за превоз путника у парковима, хотелско-туристичким и сличним 
насељима, на површини на којој се не обавља саобраћај и путу на коме се саобраћај 
обавља у туристичке сврхе и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 
25 km/h, 

46а) вучно возило туристичког воза је моторно возило које је првенствено 
намењено за вучу прикључних возила туристичког воза, 

46б) прикључно возило туристичког воза је прикључно возило за превоз 
путника које је намењено да буде вучено искључиво од стране вучног возила 
туристичког воза, 

47) радна машина је моторно возило које је првенствено намењено за 
извођење одређених радова (комбајн, ваљак, грејдер, утоваривач, ровокопач, 
булдожер, виљушкар и сл.) и чија највећа конструктивна брзина кретања не прелази 
45 km/h, 

48) трактор је моторно возило које има најмање две осовине и које је 
првенствено намењено за вучење, гурање, ношење или погон измењивих 
прикључака за извођење првенствено пољопривредних, шумских или других радова 
и за вучу прикључних возила за трактор, 

49) мотокултиватор је моторно возило које се састоји из погонско-управљачког 
и товарног дела, који су конструктивно раздвојиви, а у саобраћају на путу учествују 
искључиво као једна целина, чији погонски део према конструкцији, уређајима, 
склоповима и опреми је намењен и оспособљен за гурање, вучење, ношење или 
погон изменљивих прикључака за извођење пољопривредних радова, чија највећа 
конструкцијска брзина није већа од 30 km/h и чија снага мотора није већа од 12 kW, 
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50) прикључно возило је возило које је по конструкцији, уређајима, склоповима 
и опреми намењено и оспособљено да буде вучено од другог возила, а служи за 
превоз путника, односно ствари, односно за обављање радова, 

51) прикључно возило за трактор је прикључно возило које је намењено да 
буде вучено искључиво од стране трактора, 

52) прикључак за извођење радова је изменљиво оруђе које служи за 
обављање пољопривредних и других радова, које моторно возило вуче, гура или 
носи, 

53) запрежно возило је возило које је намењено и оспособљено да га вуче 
упрегнута животиња, 

54) трамвај је шинско возило намењено првенствено за превоз путника, које се 
креће по шинама, и које је ради напајања електричном енергијом повезано на 
електрични вод, 

55) војно возило је свако борбено и неборбено возило и друго возило које је 
регистровано по посебним прописима министарства надлежног за послове одбране, 
као и свако друго прописно обележено возило док се, по основу извршавања 
материјалне обавезе, налази на коришћењу у јединицама и установама 
министарства надлежног за послове одбране и Војске Србије, 

56) регистровано возило је возило које је уписано у јединствени регистар 
возила и за које је издата саобраћајна дозвола, регистарске таблице и 
регистрациона налепница, 

57) маса празног возила је маса коју декларише произвођач возила и која 
подразумева масу неоптерећеног возила са каросеријом (надградњом), односно 
шасије са кабином уколико произвођач не уграђује каросерију (надградњу), најмање 
90% горива, пуним резервоарима за техничке течности, сталним теретом (трајно 
уграђени уређаји и опрема на возилу нпр. кран, дизалица и др), резервним точком 
(уколико постоји) и припадајућим алатом, 

57а) маса возила је маса возила спремног за вожњу коју декларише 
произвођач возила и која подразумева: 

– масу празног возила, 

– масу возача од 75 kg за сва возила изузев возила на два и три точка, 

– у случају аутобуса, масу другог члана посаде од 75 kg, ако за њега постоји 
седиште у возилу, 

– у случају вучног возила изузев возила врсте M1, масу вучног уређаја уколико 
постоји. 

58) носивост возила је разлика највеће дозвољене масе возила и масе возила, 

59) највећа дозвољена маса возила је маса коју декларише произвођач 
возила, 
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60) укупна маса возила је маса возила и маса којом је возило оптерећено 
(лица и терет), 

61) највећа дозвољена укупна маса возила, односно скупа возила је највећа 
маса оптерећеног возила, односно скупа возила, који је надлежни државни орган 
прописао као највећу дозвољену, 

62) највећа дозвољена маса скупа возила је збир највећих дозвољених маса 
возила која чине скуп, умањен за вертикално оптерећење које возило прима од 
прикључног возила, 

63) укупна маса скупа возила је маса оптерећеног скупа возила (лица и терет), 

64) осовинско оптерећење је део укупне масе возила у хоризонталном 
положају којим његова осовина оптерећује коловоз у стању мировања возила, 

64а) највеће дозвољено осовинско оптерећење произвођача возила је највеће 
оптерећење које осовина возила преноси на хоризонталну подлогу према 
декларацији произвођача у стању мировања, 

65) преправка возила је промена конструктивних карактеристика возила којим 
се мења намена или врста возила или декларисане техничке карактеристике возила 
или декларисане карактеристике уређаја и склопова возила, 

66) поправка возила је довођење возила, односно уређаја и склопова возила у 
исправно стање, 

67) учесник у саобраћају је лице које на било који начин учествује у 
саобраћају, 

68) возач је лице које на путу управља возилом, 

69) пешак је лице које се креће по путу, односно које по путу сопственом 
снагом вуче или гура возило, ручна колица, дечје превозно средство, колица за 
немоћна лица или лице у дечјем превозном средству или лице у колицима за 
немоћна лица које покреће сопственом снагом или снагом мотора или лице које 
клизи клизаљкама, скијама, санкама или се вози на котураљкама, скејтборду и сл, 

70) средња (просечна) брзина кретања возила, на одређеној деоници пута, 
представља количник између дужине те деонице и времена за које возило ту дужину 
пређе, 

71) заустављање возила је сваки прекид кретања возила на путу у трајању до 
три минута, при чему возач не напушта возило, осим прекида ради поступања по 
знаку или правилу којим се регулише саобраћај, 

72) паркирање возила је сваки прекид кретања возила, осим прекида ради 
поступања по знаку или правилу којим се регулише саобраћај, које се не сматра 
заустављањем, 

73) мимоилажење је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника 
у саобраћају који долази из супротног смера, 
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74) претицање је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у 
саобраћају који се креће коловозом у истом смеру, 

75) обилажење је пролажење учесника у саобраћају поред другог учесника у 
саобраћају који се не помера, објекта или препреке на коловозу, 

76) пропуштање је радња коју учесник у саобраћају предузима како би 
омогућио кретање другог учесника у саобраћају који има првенство пролаза, тако да 
не дође до промене дотадашњег начина кретања учесника у саобраћају који има 
првенство пролаза, односно до њиховог контакта, 

77) колона возила је низ од најмање три возила која су заустављена или се 
крећу једно иза другог истом саобраћајном траком у истом смеру, чији је начин 
кретања међусобно условљен и између којих не може без ометања ући друго 
возило, 

78) видљивост је одстојање на коме учесник у саобраћају може јасно видети 
коловоз, 

79) прегледност је одстојање на коме учесник у саобраћају, с обзиром на 
физичке препреке, може у условима нормалне видљивости јасно видети другог 
учесника у саобраћају, односно другу могућу препреку на путу, 

80) услови смањене видљивости су услови у којима је видљивост мања од 200 
m на путу изван насеља, односно 100 m на путу у насељу, 

81) светлоодбојни прслук је прслук који рефлектује светлост, 

82) саобраћајна незгода је незгода која се догодила на путу или је започета на 
путу, у којој је учествовало најмање једно возило у покрету и у којој је најмање једно 
лице погинуло или повређено или је настала материјална штета, 

83) европски извештај о саобраћајној незгоди је прописани образац који 
учесници у саобраћајној незгоди попуњавају након саобраћајне незгоде са мањом 
материјалном штетом, 

83а) предавач теоријске обуке је лице које је овлашћено да обавља теоријску 
обуку кандидата за возаче, 

84) инструктор вожње је лице које је овлашћено да обавља практичну обуку 
кандидата за возаче, 

85) испитивач је лице које је овлашћено да у испитној комисији за возачки 
испит утврђује да ли је кандидат за возача стекао потребна знања и вештине за 
самостално и безбедно управљање возилом у саобраћају на путу, 

86) одстојање је најкраћа уздужна удаљеност између најистуренијих тачака 
возила, лица, односно објеката, 

87) растојање је најкраћа бочна удаљеност између најистуренијих тачака 
возила, лица, односно објеката, 
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88) возило од историјског значаја (олдтајмер) је моторно возило или 
прикључно возило, које је у возном стању, одржавано у оригиналном или приближно 
оригиналном стању, и као такво представља материјални споменик техничке 
културе, традиције и друштвеног наслеђа; 

88а) возило за спортска такмичења је моторно возило које је посебно 
опремљено, преправљено и испитано у складу са одредбама овог закона, а које је 
намењено за спортска такмичења на путевима и ван њих и које испуњава техничке и 
друге услове, према важећим међународним спортским прописима и прописима 
спортског савеза надлежног за аутомобилизам; 

89) одбачено возило је видно запуштено возило паркирано на путу, које није 
уписано у јединствени регистар возила, односно којем је истекла важност 
регистрационе налепнице дуже од шест месеци, 

90) место за седење је седиште или простор без седишта са доступним 
елементима за монтажу седишта или простор без седишта са доступним 
прикључцима сигурносних појасева, при чему се доступним елементима за монтажу 
седишта и прикључцима сигурносних појасева сматрају они елементи и прикључци 
који нису механички онеспособљени, 

91) саобраћајна сигнализација је систем средстава, уређаја и ознака за 
регулисање и вођење саобраћаја, 

92) саобраћајни знак је знак којим се употребом графичких или светлосних или 
бројчаних или словних ознака или других симбола, учесници у саобраћају 
упозоравају на опасности на путу, стављају им се до знања ограничење, забране и 
обавезе, односно дају обавештења потребна за безбедно кретање по путу, 

93) саобраћајна дозвола је јавна исправа (решење) која са регистрационом 
налепницом даје право на коришћење возила у саобраћају за време важења 
регистрационе налепнице, 

94) регистарска таблица је ознака на возилу којом се означава да је возило 
уписано у јединствени регистар возила, 

95) регистрациона налепница је ознака - дозвола којом се одређује да возило 
може да учествује у саобраћају у одређеном временском року, 

96) возачка дозвола је јавна исправа (решење) надлежног органа којим се 
неком лицу даје право да у саобраћају на путу управља возилом одређене 
категорије на одређено време, 

97) дозвола (лиценца) за инструктора или предавача или испитивача је јавна 
исправа (решење) која лицима даје право да врше практичну обуку или обављају 
теоријску обуку или послове испитивача на одређено време, 

98) дозвола (лиценца) за контролора техничког прегледа је јавна исправа 
(решење) која лицима даје право да обављају технички преглед возила на одређено 
време, 
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99) "психоактивна супстанца" је врста дроге, лека на коме је назначено да се 
не сме употребљавати пре и за време вожње, као и друга хемијска материја која 
може утицати на психофизичку способност учесника у саобраћају (осим алкохола), 

100) "дневно време управљања" је укупно време управљања возилом између 
два дневна одмора или између дневног и недељног одмора, 

101) "дневни одмор" је непрекидни временски период током кога возач 
слободно располаже својим временом и може бити пуни дневни одмор, када траје 
најмање 11 сати или скраћени дневни одмор, када траје најмање девет сати, а мање 
од 11 сати, 

102) "недеља" је временски период између понедељка у 00:00 сати и недеље 
у 24:00 сата, 

103) "недељни одмор" је непрекидни временски период током кога возач 
слободно располаже својим временом и може бити пуни недељни одмор, када траје 
најмање 45 сати или скраћени недељни одмор, када траје најмање 24 сата, а мање 
од 45 сати, 

104) мања материјална штета је штета настала у саобраћајној незгоди 
проузрокована у вредности мањој од оне за коју је прописана кривична одговорност. 

Ближу поделу моторних и прикључних возила из става 1. овог члана прописује 
министар надлежан за послове саобраћаја. 

Изрази који се користе у овом закону а нису посебно дефинисани у ставу 1. 
овог члана, имају значење одређено другим прописима. 

Поступак утврђивања и разврставања возила од историјског значаја 
(олдтајмер), одузимање статуса возила од историјског значаја, услове за добијање 
овлашћења за вршење послова утврђивања и разврставања, као и начин вођења 
евиденције о возилима од историјског значаја прописује Влада. 

IV ПРАВИЛА САОБРАЋАЈА 
 

1. Опште одредбе 
 

Члан 20. 
 

Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу са: 
 
1) значењем знака, односно наредбе које даје овлашћено лице које врши непосредно 
регулисање саобраћаја, 
2) значењем светлосног саобраћајног знака, 
3) значењем саобраћајног знака, 
4) значењем ознаке на коловозу и тротоару, 
5) правилима саобраћаја. 
 
 Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу са значењем знака, 
односно наредбе које даје овлашћено лице које врши непосредно регулисање 
саобраћаја и кадa тиме одступају од значења светлосног саобраћајног знака или 
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значења другог саобраћајног знака или значења ознаке на коловозу и тротоару или 
правила саобраћаја. 
 
 Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу са значењем светлосног 
саобраћајног знака и кадa тиме одступају од значења другог саобраћајног знака или 
значења ознаке на коловозу и тротоару или правила саобраћаја. 
 
 Учесници у саобраћају су дужни да поступају у складу са значењем 
саобраћајног знака и када тиме одступају од значења ознаке на коловозу и тротоару 
или правила саобраћаја. 
 
 Учесници у саобраћају дужни су да поступају у складу са значењем ознаке на 
коловозу и тротоару и када тиме одступају од правила саобраћаја. 
 
 Изузетно од става 4. овог члана, када се ограничење брзине утврђено 
саобраћајним знаком разликује од правила ограничења брзине прописаног посебним 
правилом саобраћаја из члана 44, члана 45, члана 75. став 2, члана 119. став 4, 
члана 161. став 2, члана 162. став 1, члана 163. став 2. или члана 182. став 5, 
примењује се строже ограничење брзине. 
 
 Уколико се опште или посебно правило саобраћаја о ограничењу брзине 
кретања возила разликује од општег или посебног правила саобраћаја о ограничењу 
брзине кретања на путу по коме се крећу, учесници у саобраћају дужни су да 
поступају у складу са строжим правилом саобраћаја. 
 

Члан 21. 
 

Возач је дужан да, с обзиром на брзину кретања возила и друге околности 
саобраћаја, возило држи на таквом одстојању и растојању од других возила, односно 
учесника у саобраћају, да не изазива опасност и не омета друге учеснике у 
саобраћају. 
 

Члан 22. 
 
 Предмет, односно материја која може да угрози, односно омета безбедност 
саобраћаја, не сме се налазити на путу. 
 
 Учесник у саобраћају је дужан да, без одлагања, са пута уклони предмет, 
односно материју која се на коловозу нашла његовим чињењем, као и предмет, 
односно материју која потиче са возила којим управља. 
 
 Уколико је у могућности и ако тиме не омета безбедност саобраћаја, учесник у 
саобраћају је дужан, у циљу безбедности саобраћаја, да уклони предмете и препреке 
који угрожавају безбедност саобраћаја са коловоза, а ако није у могућности, дужан је 
да о томе, без одлагања, обавести полицију или предузеће које се стара о 
одржавању пута. 
 
 Учесник у саобраћају је дужан да, без одлагања, обавести полицију о сваком 
догађају, односно појави, која може угрозити или угрожава безбедност саобраћаја. 
 
 Власник, односно корисник возила, не сме дозволити да се одбачено возило 
налази на путу, односно месту на коме је дозвољено заустављање или паркирање 
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возила. 
Члан 23. 

 
Возач је дужан да обрати пажњу на пешаке који се налазе на коловозу или 

ступају на коловоз или исказују намеру да ће ступити на коловоз. 
 

Када прилази пешачком прелазу, возач мора да прилагоди брзину возила тако 
да у свакој ситуацији коју види или има разлога да предвиди, може безбедно да 
заустави возило испред пешачког прелаза. 
 

На делу пута на коме се крећу деца, односно су постављени саобраћајни 
знакови о учешћу деце у саобраћају, возач је дужан да вози са нарочитом 
опрезношћу, тако да може благовремено да заустави возило. 

 
Члан 24. 

 
 Слепа особа која самостално учествује у саобраћају као пешак, треба да се 
креће уз помоћ белог штапа и/или обученог пса водича. 
 
 Возило које је подешено да њиме управља особа са инвалидитетом може, на 
захтев те особе, бити означено налепницом чији изглед, садржај, начин постављања 
и ближе услове за издавање утврђује министар надлежан за послове саобраћаја. 
 
 Ознаку из става 2. овог члана издаје надлежни орган јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 25. 
 
 Возач возила које обилази возило за јавни превоз путника, односно аутобус 
којим се обавља превоз путника за сопствене потребе, које се налази на стајалишту, 
мора да управља возилом тако да не угрожава лице које у то возило улази или 
излази. 
 
 Лице из става 1. овог члана, које због уласка, односно изласка из возила треба 
да ступи на коловоз, дужно је да се претходно увери да ступањем на коловоз не 
омета саобраћај и не угрожава безбедност саобраћаја. 
 
 Возач возила мора да се заустави иза возила из става 1. овог члана, када лица 
која улазе, односно излазе из тог возила, морају да пређу преко саобраћајне траке, 
односно бициклистичке стазе или траке којом се возило креће. 
 

Члан 26. 
 
 Уколико се возило за организован превоз деце зауставља ради уласка или 
изласка деце, на путу са по једном саобраћајном траком по смеру, возачи осталих 
возила су дужни да се зауставе док деца улазе или излазе из возила. 
 
 За време уласка и изласка деце из возила, возач тог возила мора укључити 
све показиваче правца. 
 
 Возило којим се врши организован превоз деце мора бити обележено 
посебним знаком, који прописује министар надлежан за послове саобраћаја. 
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 Ближе прописе о изгледу и начину постављања посебног знака за 
обележавање возила којим се организовано превозе деца доноси министар 
надлежан за послове саобраћаја. 
 
 Прописе који ближе уређују начин обављања организованог превоза деце 
доноси министар надлежан за послове саобраћаја. 
 

Члан 27. 
 

 Возач је дужан да, у насељу, омогући укључивање у саобраћај аутобусу који се 
прописно укључује у саобраћај са стајалишта. 
 

Члан 28. 

Возач не сме да користи телефон, односно друге уређаје за комуникацију 
уколико нема, односно не користи, опрему која омогућава телефонирање без 
ангажовања руку за време вожње. 

Возач не сме да користи аудио, односно видео уређаје на начин да не чује 
звучне сигнале других учесника у саобраћају, нити да предузима друге радње које 
ометају његову пажњу при управљању возилом. 

Лице које се превози возилом не сме да омета возача у управљању возилом, 
нити да утиче на њега да управља возилом на начин којим се умањује безбедност 
саобраћаја. 

Одредбе става 1. овог члана које се односе на друге уређаје за комуникацију 
не примењују се на возаче возила Министарства унутрашњих послова, Безбедносно-
информативне агенције, Војске Србије, Војно-безбедносне агенције, Војно-
обавештајне агенције, хитне медицинске помоћи и ватрогасне службе, док управљају 
возилом приликом извршавања послова у вези са службеном дужношћу, односно 
делатношћу, као и возаче возила Министарства правде - Управе за извршење 
кривичних санкција када превозе лица лишенa слободе и возаче ауто такси превоза 
у обављању службене дужности. 

Члан 29. 

У возилу се у саобраћају на путу не сме користити, нити налазити, уређај 
односно средство, којим се може откривати или ометати рад уређаја за мерење 
брзине кретања возила, односно других уређаја намењених за откривање и 
документовање прекршаја. 

Забрањено је стављати у промет и рекламирати уређаје и предмете из става 
1. овог члана. 

Члан 30. 
 

Возач и путници у моторном возилу у коме су уграђени, односно постоје места 
за уградњу сигурносних појасева, дужни су да у саобраћају на путу користе 
сигурносни појас на начин који је предвидео произвођач возила. 
 

Када возило учествује у саобраћају на путу, у путничком, теретном возилу и 
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аутобусу се мора налазити одговарајући светлоодбојни прслук. 
 

Члан 31. 
 

У моторном возилу на предњем седишту не сме да се превози дете млађе од 
12 година, као ни лице које није способно да управља својим поступцима. 
 

Лице ниже од 135 cm превози се везано у одговарајућем хомологованом 
безбедносном седишту, које је причвршћено за возило у складу са декларацијом 
произвођача возила, односно произвођача безбедносног седишта, осим у возилима 
за јавни превоз путника. 
 

Изузетно од става 1. овог члана, дете до три године може се превозити на 
предњем седишту, уколико се превози у безбедносном седишту које је окренуто 
супротно правцу кретања возила, када возило нема или је искључен безбедносни 
ваздушни јастук. 
 

Изузетно од става 2. овог члана, лице старије од четири године може се 
превозити везано сигурносним појасом возила уз употребу хомологованог 
безбедносног подметача, уколико висина лица омогућава безбедно везивање и 
уколико на месту где лице седи постоји уграђен наслон за главу. 
 

Изузетно, одредбе из ст. 2. и 4. овог члана не примењују се у случају превоза 
лица нижег од 135 cm на седишту у возилу за које по важећим прописима не мора 
постојати сигурносни појас, односно прикључак за везивање сигурносног појаса. 

 
 Прописе који ближе уређују начин превожења деце и услове које мора да 
испуњава безбедносно седиште доноси министар надлежан за послове саобраћаја. 

 
Члан 32. 

 
 Возач мора да управља возилом на начин којим се не умањује стабилност 
возила и не губи управљивост, при чему сви точкови возила, у нормалним условима 
експлоатације, морају бити у контакту са подлогом. 
 
 Возач не сме нагло да мења начин вожње, осим у случају избегавања 
непосредне опасности. 
 
 Возач не сме да започне било коју радњу возилом у саобраћају на путу 
(укључивање у саобраћај, промену саобраћајне траке, престројавање, скретање, 
полукружно окретање, обилажење, претицање, вожња уназад, искључење из 
саобраћаја, заустављање, паркирање и др.) пре него што се увери да радњу може да 
изврши на безбедан и прописан начин. 
 
 Возач је дужан да друге учеснике у саобраћају јасно и благовремено обавести 
о намери да изврши радњу из става 3. овог члана дајући прописани знак 
показивачима правца, а ако они не постоје, одговарајући знак руком. Возач мора 
давати прописани знак за све време вршења радње возилом, а по извршеној радњи 
мора престати са давањем тог знака. 
 

2. Укључивање возила у саобраћај 
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Члан 33. 
 

 Када се возач укључује у саобраћај из дворишта, гараже или друге површине, 
у условима недовољне прегледности или видљивости, дужан је да безбедно 
укључење изведе уз помоћ лица које се налази на погодном месту ван возила и које 
му даје одговарајуће знакове. 
 

3. Кретање возила по путу 
 

Члан 34. 
 

За кретање возила возач мора да користи површину намењену за саобраћај 
оне врсте возила којим управља, осим у случајевима предвиђеним овим законом. 
 
 Возач возила који се креће површином која није намењена за саобраћај те 
врсте возила, ако је овим законом то дозвољено, обавезан је да управља возилом са 
нарочитом пажњом. 
 

Члан 35. 
 
 Возило се креће десном страном коловоза у смеру кретања. 
 
 Возач је дужан да возило у кретању држи што ближе десној ивици коловоза и 
на толикој удаљености од ње да, с обзиром на брзину кретања возила, услове 
саобраћаја и на стање и особине пута, не угрожава друге учеснике у саобраћају и не 
излаже себе опасности. 
 
 На путу у насељу са најмање две саобраћајне траке за исти смер, возач може 
да се креће возилом саобраћајном траком која се не налази уз десну ивицу коловоза, 
ако тиме не омета возила која се крећу иза његовог возила. 
 
 Одредба става 3. овог члана не односи се на возача теретног возила чија је 
највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, возача возила које на равном путу не 
може развити брзину већу од 40 km/h и на возача возила које није моторно возило, 
осим на делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, 
односно када врши претицање или обилажење. 
 
 У случају застоја саобраћаја на путу где постоје физички одвојене коловозне 
траке, возачи су дужни да оставе слободан простор за пролаз возила под пратњом и 
возила са правом првенства пролаза, на тај начин што ће возачи који се налазе у 
десној односно средњим саобраћајним тракама заузети положај уз десну ивицу 
саобраћајне траке, а возачи који се налазе у левој саобраћајној траци заузети 
положај уз леву ивицу саобраћајне траке, тако да остављен простор мора бити 
довољан за несметани пролаз ових возила. 
 

Члан 36. 
 

 На путу за саобраћај возила у оба смера на коме постоје најмање четири 
саобраћајне траке, возач не сме возилом да се креће, односно прелази на коловозну 
траку намењену за саобраћај возила из супротног смера. 
  
 На путу за саобраћај возила у оба смера на коме постоје три саобраћајне 
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траке, возач не сме возилом да се креће саобраћајном траком која се налази уз леву 
ивицу пута у правцу кретања возила. 
 
 На путу на коме су коловозне траке физички одвојене једна од друге, возач не 
сме возилом да се креће коловозном траком намењеном за саобраћај возила из 
супротног смера. 
 
 На путу за саобраћај возила у једном смеру, возач не сме возилом да се креће 
у забрањеном смеру. 
 
 Уколико је на путу са више саобраћајних трака за кретање у истом смеру 
онемогућен саобраћај на једној од трака или се трака завршава, возач који се креће 
у истом смеру, у саобраћајној траци поред, дужан је да омогући укључивање једног 
возила у траку којом се он креће. 
 

Члан 37. 
 
 Возач не сме да се креће возилом уназад. 
 
 Изузетно од става 1. овог члана, кретање возилом уназад дозвољено је 
искључиво на кратком делу пута, оном страном коловоза којом се до тада возило 
кретало унапред ако се тиме не угрожавају нити ометају други учесници у саобраћају. 
 
 Кретање возила уназад није дозвољено на непрегледном делу пута, при 
смањеној видљивости, у тунелима и на прелазима преко железничке пруге. 
 

Члан 38. 
 

 Возач не сме нагло да успори возило, осим у случају избегавања непосредне 
опасности. 
 
 Возач који знатно успорава возило дужан је да то учини на начин којим неће 
угрозити, односно ометати возаче који се крећу иза њега. 
 

Члан 39. 
 

 Трамвајском баштицом, односно саобраћајном траком намењеном за кретање 
возила за јавни превоз путника, дозвољен је саобраћај возила са првенством 
пролаза и возила под пратњом, као и саобраћај возила којима се врши одржавање 
пута или радови на путу, за време вршења тих радова. 
 

Члан 40. 
 

 За вожњу бицикла, где не постоји посебна стаза, односно трака, сме да се 
користи коловоз у ширини од највише један метар од десне ивице коловоза, осим на 
делу пута испред раскрснице или другог места на коме возило скреће улево, односно 
када врши претицање или обилажење. 
 
 За кретање бицикла по пешачко-бициклистичкој стази сходно се примењују 
одредбе овог закона о кретању по бициклистичкој стази, при чему возач бицикла не 
сме да се креће брзином већом од 10 km/h и дужан је да поступа са нарочитом 
опрезношћу према пешацима, тако да не омета кретање, односно не угрожава 
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безбедност пешака. 
 

4. Насилничка вожња 
 

Члан 41. 
 

Насилничка вожња је поступање возача које је у грубој супротности са 
правилима саобраћаја, односно, приликом које возач не показује обзир према 
безбедности осталих учесника у саобраћају. 
 

Под насилничком вожњом сматра се и: 
 
1) када возач два или више пута прође светлосни саобраћајни знак када му је тим 
знаком забрањен пролаз, ако између два узастопна проласка није прошло више од 
10 минута, 
 
2) када возач изврши претицање колоне возила при чему својим возилом прелази 
или се креће по неиспрекиданој уздужној линији која раздваја коловозне траке по 
смеровима кретања, 
 
3) кретање возила на путу у насељу брзином која је за више од 90 km/h већа од 
дозвољене, односно ван насеља брзином која је за више од 100 km/h већа од 
дозвољене, 
 
4) управљање возилом у стању потпуне алкохолисаности (више од 2,00 mg/ml). 
 

5. Брзина 
 

Члан 42. 
 

 Возач је дужан да брзину кретања возила прилагоди особинама и стању пута, 
видљивости, прегледности, атмосферским приликама, стању возила и терета, 
густини саобраћаја и другим саобраћајним условима, тако да возило може 
благовремено да заустави пред сваком препреком коју под датим околностима може 
да види или има разлога да предвиди, односно да возилом управља на начин којим 
не угрожава безбедност саобраћаја. 
 
 Ако возач вози споро у мери у којој омета нормалан саобраћај, дужан је да на 
првом одговарајућем месту омогући да га друго возило безбедно претекне, обиђе 
или прође. 
 
 Све одредбе овог закона које се односе на брзину примењују се на тренутно 
измерену брзину и средњу (просечну) брзину. 
 
 За прекршаје који се односе на тренутно измерену брзину и средњу (просечну) 
брзину одговоран је возач који је управљао возилом у тренутку кад је брзина 
измерена, односно утврђена. 

 
Члан 43. 

 
 На путу у насељу, возач не сме возилом да се креће брзином већом од 50 
km/h, односно брзином већом од брзине дозвољене постављеним саобраћајним 
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знаком за цело насеље или његов део. 
 
 Изузетно, на путу у насељу, чији саобраћајно-технички елементи то 
омогућавају, може да се саобраћајним знаком дозволи кретање возилом брзином и 
до 80 km/h. 

 
Члан 44. 

 
На путу ван насеља возач не сме возилом да се креће брзином већом од: 

 
1) 130 km/h на ауто-путу, 
2) 100 km/h на мотопуту, 
3) 80 km/h на осталим путевима. 
 

На путу ван насеља возач не сме возилом да се креће брзином већом од 
брзине дозвољене саобраћајним знаком. 

 
Члан 45. 

 
 Брзина кретања возила на путевима према врсти возила ограничава се на: 
 
1) 80 km/h – за аутобусе и аутобусе са прикључним возилом за превоз терета као и 
за теретна возила чија највећа дозвољена маса прелази 3.500 kg, aли није већа од 
7.500 kg, осим на аутопуту где је највећа дозвољена брзина 100 km/h, 
 
2) 80 km/h - за моторна возила која вуку прикључно возило за становање (караван), 
 
3) 70 km/h - за аутобусе када се врши организовани превоз деце, за зглобне аутобусе 
без места за стајање, за теретна моторна возила чија је највећа дозвољена маса 
већа од 7.500 kg и за теретна моторна возила са прикључним возилом, осим на 
аутопуту где је највећа дозвољена брзина 90 km/h, 
 
4) 50 km/h - за аутобусе са прикључним возилом за превоз лица, за градске аутобусе, 
аутобусе који, поред уграђених седишта имају и одређена места за стајање, 
 
5) 40 km/h - за тракторе, односно 30 km/h када се у прикључном возилу које вуче 
трактор превози најмање једно лице, 
 
6) 20 km/h - за туристички воз и радну машину на којој се превозе лица. 
 

6. Скретање 
 

Члан 46. 
 
 Возач возила који скреће удесно дужан је да скретање изврши крећући се 
крајњом саобраћајном траком која се протеже уз десну ивицу коловоза, ако 
саобраћајним знаком није другачије одређено. 
 
 Возач возила који скреће улево дужан је да скретање изврши крећући се 
крајњом левом саобраћајном траком која се протеже уз разделну линију, односно 
саобраћајном траком која се протеже уз леву ивицу пута са једносмерним 
саобраћајем, ако саобраћајном сигнализацијом није друкчије одређено. 
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 Возач возила који скреће удесно дужан је да пропусти возило које се креће са 
његове десне стране, саобраћајном траком за возила јавног превоза путника. 
 

7. Првенство пролаза 
 

Члан 47. 
 
 Возач је дужан да пропусти сва возила која се крећу путем са савременим 
коловозним застором када се возилом укључује са земљаног пута или са површине 
на којој се не врши јавни саобраћај. 
 
 Возач који при скретању пресеца бициклистичку стазу, односно траку, дужан је 
да пропусти возила која се крећу стазом, односно траком. 
 
 Возач је дужан да пропусти возило које долази са његове десне стране на 
раскрсници на којој првенство пролаза није регулисано на други начин, односно при 
сусрету са другим возилом (правило „десне стране”). 
 
 При скретању улево, возач је дужан да на раскрсници на којој првенство 
пролаза није регулисано на други начин пропусти возило које долазећи из супротног 
смера задржава правац кретања или скреће удесно (правило „левог скретања”). 
 
 На раскрсници на којој првенство пролаза није регулисано на други начин, 
трамвај има првенство пролаза у свим случајевима, осим у случају када пресеца 
бициклистичку стазу или траку. Међусобно првенство пролаза трамваја регулише се 
правилом „десне стране” и правилом „левог скретања”, ако првенство пролaза 
трамваја није регулисано на други начин. 
 
 На раскрсници на којој је саобраћај регулисан саобраћајним знаковима, 
односно ознакама на коловозу и тротоару, међусобно првенство пролаза возила на 
путу са првенством пролаза, као и међусобно првенство пролаза возила на путу који 
се укршта са путем са првенством пролаза, регулише се правилом „десне стране” и 
правилом „левог скретања”. 
 
 На раскрсници на којој је саобраћај регулисан светлосним саобраћајним 
знаковима, међусобно првенство пролаза учесника у саобраћају, који на раскрсници 
светлосним саобраћајним знаковима истовремено добијају право пролаза, регулише 
се правилом „десне стране” и правилом „левог скретања”. 
 
 На раскрсници на којој је саобраћај регулисан знацима, односно наредбама, 
које дају овлашћена лица која врше непосредно регулисање саобраћаја, међусобно 
првенство пролаза учесника у саобраћају, који на овим раскрсницама истовремено 
добијају право пролаза, регулише се правилом „десне стране” и правилом „левог 
скретања”. 
 

8. Саобраћај на раскрсници 
 

Члан 48. 
 

Возач који се приближава раскрсници дужан је да прилагоди вожњу условима 
саобраћаја на раскрсници, а нарочито да вози брзином при којој може да се заустави 
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и пропусти возила која на раскрсници имају првенство пролаза. 
 

Возач је дужан да, на довољном одстојању пред раскрсницом, возилом 
изврши престројавање и заузме положај на саобраћајној траци предвиђеној за 
пролазак кроз раскрсницу у смеру у којем жели наставити кретање. 
 

Члан 49. 
 

Возач не сме возилом да уђе у раскрсницу, иако има првенство пролаза или му 
је семафором то дозвољено, ако ће се због густине саобраћаја зауставити на 
раскрсници или пешачком прелазу, и тиме ометати или онемогућити саобраћај 
возила, односно пешака. 
 

9. Полукружно окретање 
 

Члан 50. 
 

Возач не сме да врши полукружно окретање возила у тунелу, на мосту, 
вијадукту, подвожњаку, надвожњаку, као и у условима смањене видљивости, односно 
на месту где је недовољна прегледност, као и на делу пута који нема довољну 
ширину за полукружно окретање тог возила. 
 

10. Мимоилажење 
 

Члан 51. 
 

Приликом мимоилажења возач је дужан да са своје леве стране остави 
довољно растојања између свог возила и возила са којим се мимоилази, по потреби 
и да возило помери ка десној ивици коловоза. 
 

При мимоилажењу са пешаком, возач је дужан да држи безбедно растојање 
између возила и пешака. 
 

Уколико због препреке на путу или других учесника у саобраћају возач не може 
да поступи по одредби става 1. овог члана, дужан је да успори кретање свог возила и 
да га, по потреби, заустави да би пропустио возило из супротног смера. 
 

Уколико је због недовољне ширине пута или препреке мимоилажење 
онемогућено, возач којем је то, с обзиром на карактеристике и стање пута и 
околности саобраћаја, лакше да изведе, дужан је да се први заустави и по потреби, 
кретањем уназад или на други начин, помери своје возило и заузме на путу положај 
који омогућава мимоилажење. 
 

Када на раскрсници возила долазе из супротних смерова и скрећу у лево, 
возач мимоилази возило из супротног смера тако што га пропушта са своје десне 
стране. 

Члан 52. 
 

На делу пута који је саобраћајним знаком означен као опасан успон, односно 
као опасна низбрдица, на коме је мимоилажење возила немогуће или је веома 
отежано, возач возила које се креће низ нагиб дужан је да заустави своје возило на 
погодном месту ако примети да му друго возило иде у сусрет уз нагиб. 
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Изузетно од става 1. овог члана, возач који се креће уз нагиб дужан је да 

заустави своје возило ако испред себе има погодно место за заустављање, које 
омогућава безбедно мимоилажење и ако би, у случају да тако не поступи, 
мимоилажење захтевало кретање уназад једног од возила. 
 

На путу из става 1. овог члана, када једно од возила која се мимоилазе мора 
да се креће уназад, кретаће се уназад: 
 
1) свако возило које се сусрело са возилом које вуче прикључно возило, 
 
2) теретно возило које се сусрело са аутобусом, 
 
3) возило које се сусрело са возилом више врсте, 
 
4) ако се мимоилазе возила исте врсте - возило које се креће низ нагиб, осим ако је, 
с обзиром на услове и положај возила на путу, лакше да то учини возач возила које 
се креће уз нагиб. 
 

У смислу става 3. тач. 3) и 4) овог члана, возила се класификују од ниже ка 
вишој врсти на следећи начин: мотоцикли као и мопеди, трицикли и четвороцикли, 
путничко возило, трактор, радна машина, теретно возило, аутобус и скуп возила. 
 

11. Претицање и обилажење 
 

Члан 53. 
 

Претицање и обилажење врши се са леве стране возила које се претиче. 
 

Претицање мора да се врши са десне стране ако је возило на коловозу 
заузело такав положај и његов возач даје такав знак да се са сигурношћу може 
закључити да то возило скреће улево. 
 

Трамвај који се креће по шинама постављеним на средини коловоза сме да се 
претиче само са десне стране, ако између њега и десне ивице коловоза постоји 
саобраћајна трака. 
 

На путу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за 
саобраћај возила у истом смеру, на коме су колоне возила, брже кретање возила у 
једној траци од кретања возила у другој траци не сматра се претицањем. 
 

На путу у насељу на коме постоје најмање две саобраћајне траке намењене за 
саобраћај возила у истом смеру, пролажење са десне стране возила које се не креће 
крајњом десном саобраћајном траком, не сматра се претицањем.  
 

Члан 54. 
 

Возач коме је дат знак за претицање дужан је да помери своје возило ка десној 
ивици коловоза. 
 

Возач не сме да повећава брзину кретања свог возила док га друго возило 
претиче. 
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Члан 55.  

  
Претицање или обилажење возач сме да врши само ако тиме не омета 

нормално кретање возила која долазе из супротног смера када на путу има довољно 
простора за безбедно извођење тих радњи. 
 

Возач не сме да врши претицање или обилажење када тиме може угрозити 
друге учеснике у саобраћају. 
 

Возач не сме возилом да врши претицање или обилажење: 
 
1) колоне возила, 
 
2) ако је возач који се креће иза њега отпочео претицање или обилажење, 
 
3) ако је возач испред њега на истој саобраћајној траци дао знак за претицање или 
обилажење, 
 
4) ако би тиме угрозио безбедност саобраћаја или ометао саобраћај из супротног 
смера, 
 
5) ако по извршеном претицању или обилажењу не би могао да се врати у 
саобраћајну траку којом се кретао пре тога без ометања или угрожавања осталих 
учесника у саобраћају, 
 
6) зауставном траком, 
 
7) на почетку превоја, на превоју, испред и у непрегледној кривини, осим на коловозу 
са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у истом смеру, 
 
8) у тунелу, осим у тунелу са најмање две саобраћајне траке за кретање возила у 
истом смеру, 
 
9) возила које се приближава пешачком прелазу или га прелази, 
 
10) возила које се зауставило или зауставља ради пропуштања пешака на пешачком 
прелазу, 
 
11) на прелазу пута преко железничке или трамвајске пруге, 
 
12) колоне возила под пратњом, 
 
13) саобраћајном траком за спора возила, 
 
14) на месту где је то забрањено саобраћајном сигнализацијом, 
 
15) на начин да прелази возилом преко неиспрекидане уздужне линије при чему 
користи саобраћајну траку намењену за кретање возила из супротног смера. 
 

Обилажење заустављене колоне на путу је забрањено ако се возач након 
обилажења не би могао безбедно укључити на саобраћајну траку намењену кретању 
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возила у смеру у коме се он креће. 
 

Изузетно, обилажење у случају из става 3. тачка 15) овог члана је дозвољено, 
под условима из става 1. овог члана. 
 

Возач који претиче дужан је да своје возило држи на потребном растојању и 
одстојању од возила које претиче, тако да га не омета нити угрожава друге у 
саобраћају. 
 

Изузетно, претицање односно обилажење из става 3. тач. 14) и 15) овог члана 
дозвољено је ради претицања, односно обилажења бицикла, радне машине, 
трактора, мотокултиватора, односно запрежног возила, под условима из става 1. овог 
члана. 
 

Члан 56. 
 

После претицања или обилажења возач је дужан да се, без ометања или 
угрожавања осталих учесника у саобраћају, врати у саобраћајну траку којом се 
кретао пре тога. 
 

Члан 57. 
 

Возач не сме да претиче друго возило непосредно испред раскрснице или на 
раскрсници која није са кружним током саобраћаја. 
 

Непосредно испред раскрснице и на раскрсници возач у случају када се креће 
путем са првенством пролаза, сме да претиче: 
 
1) возило које скреће у лево, а претиче се са десне стране, 
 
2) возило које скреће у десно, али да при том својим возилом не прелази на део 
коловоза намењен за саобраћај возила из супротног смера, 
 
3) возило које се креће на путу са првенством пролаза, 
 
4) возило које се креће раскрсницом на којој је саобраћај регулисан светлосним 
саобраћајним знаковима или знацима које даје полицијски службеник, 
 
5) бицикл, мопед или мотоцикл.  
 

Члан 58. 
 

Ако се на средини коловоза налази површина која није намењена за саобраћај 
возила, објекат или уређај, возила морају да их обилазе са десне стране. 
 

Површине, објекти или уређаји из става 1. овог члана који се налазе на 
средини пута са једносмерним саобраћајем могу да се обилазе са обе стране, ако 
саобраћајним знаком није другачије одређено. 
 

12. Звучни и светлосни знаци упозорења 
 

Члан 59. 
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Возач је дужан да употреби звучни знак упозорења када то захтевају разлози 

безбедности саобраћаја, а нарочито: 
 
1) на путу ван насеља због упозорења другом учеснику у саобраћају да жели да га 
претекне или обиђе, ако би без тог знака постојала опасност настанка саобраћајне 
незгоде, 
 
2) ако се поред коловоза налази дете које не обраћа пажњу на кретање возила, 
 
3) на путу ван насеља пре уласка у непрегледну и узану кривину или доласка на 
превој, где је мимоилажење отежано. 
 

Возач је дужан да звучни знак упозорења даје у мери која је довољна да се 
други учесници у саобраћају упозоре. 
 

Возач не сме да употребљава звучни знак променљиве фреквенције, осим у 
случајевима предвиђеним овим законом. 
 

Члан 60. 
 

Светлосни знак упозорења даје се узастопним или наизменичним паљењем 
дугих светала, водећи рачуна да се тиме не заслепљују возачи који долазе из 
супротног смера. 
 

Возач може ноћу, уместо звучног знака упозорења, да употреби светлосни знак 
упозорења. Тај знак возач може да употреби и у насељу приликом претицања другог 
возила. 
 

Светлосни знак упозорења возач може да употреби и дању, ако такав начин 
упозорења више одговара условима на путу. 
 

Члан 61. 
 

Возач возила је дужан да на јавном путу укључи све показиваче правца на 
возилу, уколико је прописана обавеза постојања таквог уређаја за то возило: 
 
1) за време уласка или изласка путника, 
2) ако упозорава друге учеснике на опасност у саобраћају, 
3) у условима изразито смањене видљивости (густа магла, дим и сл.), 
4) ако је последњи у колони возила која се зауставила на путу изван насеља, осим 
ако је колона заустављена због поступања по саобраћајном знаку или правилу 
саобраћаја, 
5) ако се креће уназад, 
6) ако се заустави на коловозу, осим приликом паркирања на обележеном паркингу, 
односно због поступања по саобраћајном знаку или правилу саобраћаја. 
 

13. Заустављање и паркирање 
 

Члан 62. 
 

Возач не сме да заустави, односно паркира возило на месту на коме би оно 
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угрожавало безбедност других учесника у саобраћају или представљало сметњу за 
нормално одвијање саобраћаја или кретање пешака. 
 

Одредбе овог закона о заустављању и паркирању не примењују се на: 
 
1) полицијске службенике у обављању службене дужности, ако би обавеза 
поштовања одредаба о забрани заустављања или паркирања возила омела успешно 
обављање службене дужности, 
 
2) припаднике комуналне полиције у обављању службене дужности, ако би обавеза 
поштовања одредби о забрани заустављања или паркирања возила омела успешно 
обављање службене дужности, 
 
3) возаче возила под пратњом и возаче возила са правом првенства пролаза у 
обављању службене дужности, ако би обавеза поштовања одредби о забрани 
заустављања или паркирања возила омела успешно обављање службене дужности, 
 
4) раднике комуналних служби за време док врше комуналне делатности, ако би 
обавеза поштовања одредби о забрани заустављања или паркирања возила омела 
успешно обављање комуналне делатности. 
 

Члан 63. 
 

 Возач који је због неисправности на возилу, саобраћајне незгоде или другог 
оправданог разлога, принуђен да возило заустави на коловозу, дужан је да предузме 
мере из члана 68. овог закона да возилом не доведе у опасност друга возила и да га 
што пре уклони са коловоза. 
 
 Уколико је возач због неисправности на возилу, саобраћајне незгоде или из 
другог оправданог разлога, принуђен да возило заустави на шинама, дужан је да га 
са шина одмах уклони, а ако то није могуће, да одмах предузме потребне мере да 
возачи шинског возила на време буду упозорени на опасност. 
 

Члан 64. 
 
 На јавном путу ван насеља, возач који зауставља или паркира возило дужан је 
да увек кад за то постоји могућност, заустави или паркира возило ван коловоза. 
 
 Возач који зауставља или паркира возило на јавном путу дужан је да га 
заустави, односно паркира, непосредно уз десну ивицу коловоза, а на јавном путу на 
коме се саобраћај одвија само у једном смеру, сме да га заустави, односно паркира, 
уз десну или леву ивицу коловоза. 
 
 Уколико се уз десну ивицу коловоза налазе трамвајске или друге шине, возач 
не сме да заустави или паркира возило. 
 
 Возач може да заустави или паркира возило на местима која се налазе на 
средини коловоза, само ако су та места обележена саобраћајним знаком као места 
за паркирање возила. 
 

Члан 65. 
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Приликом паркирања возач је дужан да возило паркира на једном паркинг 
месту предвиђеном за паркирање те врсте возила. 
 

На заустављеном или паркираном возилу не смеју да се отварају врата, ако се 
тиме омета кретање других учесника у саобраћају или угрожава безбедност 
саобраћаја. 
 

Члан 66. 
 

 Возач не сме да заустави или паркира возило: 
 
1) на пешачком прелазу и на прелазу бициклистичке стазе преко коловоза као и на 
одстојању, односно растојању мањем од пет метара од тих прелаза, 
 
2) на прелазу пута преко железничке пруге, односно трамвајских шина и на 
растојању, односно одстојању мањем од пет метара од прелаза, као и у близини 
железничке пруге, односно трамвајских шина, ако се тиме спречава саобраћај возила 
која се крећу по шинама, 
 
3) на раскрсници и на одстојању, односно растојању мањем од пет метара од 
најближе ивице попречног коловоза, 
 
4) у тунелу, у подвожњаку, у галерији, на мосту, на надвожњаку, 
 
5) у близини врха превоја или у кривини где је прегледност пута недовољна или се 
обилажење возила не може извршити без опасности, 
 
6) на делу пута где би ширина слободног пролаза од заустављеног или паркираног 
возила до неиспрекидане уздужне линије на коловозу, супротне ивице коловоза или 
препреке на путу била мања од три метра, 
 
7) на месту на коме би заклањало саобраћајни знак, 
 
8) на бициклистичкој стази, односно траци, 
 
8а) на пешачко-бициклистичкој стази, 
 
9) на стајалишту за возила јавног саобраћаја и на одстојању, односно растојању 
мањем од 15 метара испред и иза ознаке на коловозу којим је стајалиште означено, 
 
10) на путу на коме су коловозне траке физички одвојене, осим ако је то дозвољено 
саобраћајним знаком, 
 
11) изнад прикључка на водоводну мрежу и улаза у канализацију или другу мрежу 
комуналних служби, 
 
12) на месту на коме би се онемогућио приступ другом возилу ради паркирања или 
излазак неком већ паркираном возилу, 
 
13) на тротоару, осим ако је то дозвољено (регулисано) саобраћајном 
сигнализацијом, и ако на тротоару, када је возило паркирано, остане слободан 
пролаз за пешаке најмање ширине 1,60 метара, који не сме бити уз ивицу коловоза, 
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14) на пешачкој стази, односно на делу тротоара који је намењен за кретање лица са 
посебним потребама, 
 
15) на трговима, на пешачкој зони и противпожарном путу, 
 
16) на приступној саобраћајници, колском пролазу између стамбених зграда, односно 
пролазима у блоковима насеља, 
 
17) на саобраћајницама ван уличних паркиралишта које повезују паркинг просторе и 
стамбене зграде са другим саобраћајницама, 
 
18) на колском улазу, односно излазу из зграде, дворишта или гараже, 
 
19) на саобраћајној траци за укључивање, искључивање, зауставној траци, 
саобраћајној траци за возила јавног превоза и трамвајској баштици, 
 
20) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на 
коловозу обележено као место за паркирање за возила за особе са инвалидитетом, 
ако на возилу не поседује одговарајућу ознаку, 
 
21) на паркинг месту које је допунском таблом саобраћајног знака или ознаком на 
коловозу означено као место резервисано за возила одређених корисника, када 
возило којим управља не припада тим возилима, 
 
22) на површинама на којима је саобраћајним знаком забрањен саобраћај возила. 
 
 Изузетно од става 1. тач. 1) и 3) овог члана, у случају раскрсница, пешачких 
прелаза, односно прелаза бициклистичке стазе преко коловоза, који се налазе у 
једносмерној улици, дозвољено је заустављање и паркирање возила и на одстојању 
мањем од пет метара након тих раскрсница, односно прелаза, посматрано у 
дозвољеном смеру кретања у тој улици. 
 
 Изузетно од става 1. овог члана дозвољено је заустављање возила на 
местима из става 1. тач. 6), 11), 12), 16), 17) и 18) овог члана, уколико тако 
заустављено возило не представља опасност или сметњу у саобраћају или кретању 
пешака, односно обављању комуналних делатности. 
 
 Осим на местима из става 2. овог члана, возач возила којим се обавља ауто 
такси превоз путника може зауставити возило и на местима из става 1. тач. 9), 10) и 
13) овог члана, као и у саобраћајној траци за возила јавног превоза којом се не крећу 
трамваји, и то само за време потребно за улазак, односно излазак путника. 
 

Члан 67. 
 

 Возач је дужан да моторно, односно прикључно возило, осим мотоцикла без 
бочног седишта и мопеда, које је заустављено на коловозу обележи сигурносним 
троуглом: 
 
1) када је био принуђен да своје возило заустави на месту или делу пута одређеном 
у члану 66. став 1. овог закона, осим у случају из тачке 21), 
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2) када је возило заустављено на коловозу на таквом месту да возачи возила која се 
крећу истим смером не могу или тешко могу благовремено да га уоче, 
 
3) на путу ван насеља, као и на путу у насељу ноћу или у условима смањене 
видљивости када је место на коме се возило зауставља недовољно осветљено. 
 
 Сигурносни троугао поставља се на коловоз иза заустављеног возила, у 
вертикалном положају и на удаљености која на путу ван насеља не може бити мања 
од 50 метара, а у насељу 10 метара, тако да возач који наилази из смера на коме је 
знак постављен може благовремено да заустави своје возило, односно да безбедно 
обиђе заустављено возило. 
 
 Када је на путу заустављена колона моторних возила, знак се поставља на 
начин из става 2. овог члана, с тим што се уместо једног знака постављају на коловоз 
два знака, један поред другог. 
 
 Поред сигурносног троугла, на возилу из става 1. овог члана морају бити 
укључени сви показивачи правца. 
 
 Ако се возач, односно друга лица из возила из става 1. овог члана налазе на 
коловозу, дужни су да носе светлоодбојни прслук, осим других лица из возила јавног 
превоза путника. 
 

Члан 68. 
 
 Возач који оставља возило на путу, пре него што напусти возило, дужан је да 
предузме све потребне мере којим се спречава да се возило само покрене са места 
на коме је заустављено, односно паркирано као и да предузме све потребне мере да 
обезбеди возило од неовлашћене употребе. 
 

14. Вучење возила 
 

Члан 69. 
 

 У саобраћају на путу, моторном возилу могу да буду придодата највише два 
прикључна возила за превоз терета, односно једно прикључно возило за превоз 
лица, а на ауто-путу и мотопуту само једно прикључно возило. 
 
 Изузетно од става 1. овог члана, туристички воз сме да има највише три 
прикључна возила. 
 
 Трактор сме да вуче само прикључно возило за трактор, а остала моторна 
возила не смеју да вуку прикључно возило за трактор. 
 
 Моторно возило сме да вуче само прикључно возило које не умањује његову 
стабилност. 
 
 Прикључно возило у коме се превозе путници може бити придодато само 
аутобусима у јавном градском, односно приградском превозу. 
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Члан 70. 
 

 Забрањено је вучење неисправног возила на аутопуту и мотопуту. 
 
 Изузетно од става 1. овог члана, уколико је разлог за вучу настао за време 
кретања моторног возила по аутопуту, односно мотопуту, вучење је дозвољено до 
првог искључења са аутопута, односно мотопута. 
 

Члан 71. 
 
 Моторно возило сме да вуче друго моторно возило само ако оно, због 
неисправности или недостатка појединих делова, не може само да се креће. 
 
 Моторно возило не сме да вуче мотоцикл, мопед као и лаки и тешки трицикл. 
 

Члан 72. 
 

 Неисправно моторно возило на путу може да се вуче помоћу ужета, круте везе 
(руде) и ослањањем или вешањем возила о вучно возило. 
 
 Помоћу ужета не сме да се вуче моторно возило на коме су неисправни 
уређаји за управљање или уређаји за заустављање, теретно возило или аутобус. 
 
 Крутом везом не сме да се вуче моторно возило које нема исправан уређај за 
управљање, нити моторно возило чија је укупна маса већа од укупне масе вучног 
возила ако му је неисправна радна кочница. 
 
 Уколико се моторно возило вуче помоћу ужета или круте везе, возач који 
управља вученим возилом мора да има одговарајућу дозволу за управљање 
возилом оне категорије којој припада возило које се вуче. 
 

Члан 73. 
 
 За време вучења неисправног возила на вучном возилу морају бити укључени 
сви показивачи правца, а на вученом уколико су исправни. На оба возила мора бити 
постављен сигурносни троугао. 
 
 На моторно возило које вуче друго моторно возило сигурносни троугао се 
поставља са предње, а на вучено возило са задње стране. 
 
 Вученим возилом забрањен је превоз лица, осим возача који њиме управља. 
 

Члан 74. 
 
 Моторно возило сме да се вуче ноћу, и дању у случају смањене видљивости, 
искључиво ако на својој задњој страни има укључена задња позициона светла или 
ако га вуче моторно возило које при вучењу користи жуто ротационо светло. 
 

Члан 75. 
 
 Одстојање између вучног и вученог моторног возила, ако се вуче ужетом, мора 
да износи од три до пет метара, а ако се вуче помоћу круте везе, може да износи и 



76 oд 140 

 

мање од три али не више од пет метара. 
 
 Моторно возило које на путу вуче неисправно возило не сме се кретати 
брзином већом од 40 km/h. 
 

Члан 76. 
 

 Вучење натовареног теретног возила са прикључним возилом или без 
прикључног возила, односно трактора са прикључним возилом, дозвољено је само 
до првог места погодног за претовар терета, а изузетно и до првог места на коме се 
може отклонити неисправност на возилу. 

 
15. Употреба светала у саобраћају 

 
Члан 77. 

 
 Дању, на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу, морају да 
буду укључена кратка, односно дневна светла. 
 
 Ноћу, на моторном возилу за време вожње у саобраћају на путу, морају да 
буду укључена дуга светла. 
 
Возач је дужан да уместо дугих светала употребљава кратка: 
 
1) кад при мимоилажењу са другим возилом оцени да светлом свог возила 
заслепљује возача возила које му долази у сусрет, а увек на одстојању мањем од 200 
m, 
 
2) ако омета возача испред, 
 
3) на путу осветљеном уличном расветом, 
 
4) у тунелу, 
 
5) ако омета управљача шинског возила или пловила, 
 
6) за време магле, 
 
7) када је возило заустављено. 
 
Одредбе ст. 2. и 3. овог члана не односе се на возача возила за које не постоји 
обавеза уградње дугих светала. 

 
Члан 78. 

 
 Позициона светла морају бити укључена све време када је укључено дуго, 
односно кратко светло, односно светло за маглу. 
 
 Ноћу и дању у условима смањене видљивости, на возилу на путу морају бити 
укључена задња позициона светла. 
  
 Светла, односно катадиоптери, за време вожње не смеју да буду заклоњени 
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нити запрљани у мери да су неуочљиви за остале учеснике у саобраћају. 
 
 Прикључак за извођење радова, када је прикључен на возило које учествује у 
саобраћају на путу, мора да буде означен на прописан начин. 
 

Члан 79. 
 
 За време магле, на моторном возилу морају да буду укључена кратка светла, 
односно светла за маглу или обе врсте светала. 
 
 Задње светло за маглу употребљава се само по магли или у случају смањене 
видљивости. 

Члан 80. 
 
 Заустављено или паркирано возило на коловозу, ноћу и у условима смањене 
видљивости, мора имати укључена позициона, односно паркирна, светла. 
 
 Возило из става 1. овог члана у насељу мора имати најмање позициона, 
односно паркирна светла на оној страни возила која је ближа средини пута. 
 
 На возилу из става 1. овог члана светла не морају бити укључена ако се оно 
налази на делу пута где је улично осветљење такво да је возило довољно видљиво, 
на за то посебно обележеном месту. 

 
Члан 81. 

 
 Приликом кретања ноћу и у условима смањене видљивости: 
 
1) пешак који се креће по коловозу на јавном путу ван насеља, мора бити осветљен 
или означен рефлектујућом материјом, 
 
2) пешак који на коловозу вуче или гура ручна колица мора да носи светлоодбојни 
прслук или на левој страни колица држи упаљено најмање једно бело или жуто 
светло које мора бити уочљиво са предње и задње стране, осим када је улично 
осветљење такво да су пешак и колица довољно видљиви, 
 
3) особа која користи инвалидска колица мора на колицима да има укључено 
најмање једно бело или жуто светло на левој страни које мора бити уочљиво са 
предње и задње стране, осим када је улично осветљење такво да је пешак довољно 
видљив, 
 
4) пешаци који се крећу по коловозу у организованој колони, осим погребних или 
одобрених поворки, војних или полицијских јединица, дужни су да носе 
светлоодбојни прслук или напред држе упаљено најмање једно бело или жуто 
светло, а на задњој страни светло црвене боје, 
 
5) бицикл мора да има упаљено једно бело светло на предњој страни и једно црвено 
светло на задњој страни, 
 
6) запрежно возило мора да има упаљено најмање једно бело светло на предњој 
страни и најмање једно црвено светло на задњој страни. Ова светла морају бити 
постављена на уздужној оси возила или на његовој левој страни, а ако се на 
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запрежном возилу налази само једна светиљка, поставља се на видном месту на 
левој страни возила, 
 
7) водичи и гоничи животиња, када се крећу по коловозу ван насеља, морају да носе 
светлоодбојни прслук. 
 

16. Одстојање између возила 
 

Члан 82. 
 

 Возач мора да држи безбедно одстојање од возила које се креће испред њега, 
тако да може благовремено да успори или се заустави, ако возило испред њега 
успори или се заустави. 
 

Члан 83. 
 

 Када се на јавном путу ван насеља који има само једну саобраћајну траку за 
саобраћај возила у једном смеру, крећу једно за другим моторна возила чија је 
највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg или чија је дужина већа од седам метара, 
возач таквог возила је дужан да, осим када врши претицање или се припрема за 
претицање, између свог и возила које се креће испред њега, држи одстојање које 
омогућава безбедно претицање од стране возила која се крећу иза њега. 
 
 Одредба става 1. овог члана не односи се на део пута на коме је претицање 
забрањено. 

 
22. Обавезе возача према пешацима 

 
Члан 99. 

 
Уколико је саобраћај на пешачком прелазу регулисан светлосним 

саобраћајним знаковима или знаковима полицијског службеника, возач је дужан да 
своје возило заустави испред пешачког прелаза када му је датим знаком забрањен 
пролаз, а ако му је на таквом прелазу датим знаком дозвољен пролаз, возач је дужан 
да пропусти пешака који је већ ступио на пешачки прелаз или показује намеру да ће 
ступити на пешачки прелаз док му је светлосним саобраћајним знаком или знаком 
полицијског службеника прелаз био дозвољен. 

 
Уколико се пешачки прелаз из става 1. овог члана налази на улазу на бочни 

пут, возач који скреће на тај пут дужан је да скретање изврши на безбедан начин и да 
пропусти пешака који је већ ступио или ступа на пешачки прелаз или показује намеру 
да ће ступити на пешачки прелаз, а по потреби, заустави своје возило. 

 
Уколико на пешачком прелазу саобраћај није регулисан уређајима за давање 

светлосних саобраћајних знакова нити знацима полицијских службеника, возач је 
дужан да прилагоди брзину возила тако да у свакој ситуацији коју види или има 
разлога да предвиди може безбедно да пропусти пешака који је већ ступио или ступа 
на пешачки прелаз или показује намеру да ће ступити на пешачки прелаз. 

 
Возач који скреће на бочни пут на чијем улазу не постоји пешачки прелаз 

дужан је да пропусти пешаке који су већ ступили или ступају на коловоз. 
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Уколико су у случају из ст. 1, 2, 3. и 4. овог члана пешаци деца, немоћна лица, 
слепе особе које се крећу уз употребу белог штапа и/или пса водича, особе са 
инвалидитетом које се крећу у инвалидским колицима, или за кретање користе друга 
ортотичко-протетичка помагала, возач је обавезан да заустави возило и да их 
пропусти. 

 
Возач не сме возилом да пресеца организовану колону пешака која се креће 

по коловозу. 
 

23. Саобраћај на прелазу пута преко железничке пруге 
 

Члан 100. 
 

 На прелазу пута преко железничке пруге, возач је дужан да пропусти шинско 
возило које се креће по железничкој прузи. 
 
 Возач који се возилом приближава прелазу пута преко железничке пруге, 
дужан је да кретање возила подеси тако да га може зауставити пред уређајем за 
затварање саобраћаја на прелазу или пред уређајем за давање знакова којима се 
најављује приближавање воза, односно да може да заустави возило пре него што 
ступи на железничку пругу. 

Члан 101. 
 

Учесници у саобраћају дужни су да се зауставе пред прелазом пута преко 
железничке пруге, ако је уређај за затварање саобраћаја спуштен, ако је тај уређај 
почео да се спушта или ако се дају светлосни или звучни знаци који упозоравају да 
ће тај уређај почети да се спушта, односно када им је светлосним саобраћајним 
знаком којим се најављује приближавање воза прелазу пута преко железничке пруге 
у истом нивоу без браника, забрањен пролаз. 

 
26. Возила са првенством пролаза 

 
Члан 108. 

 
Возило са првенством пролаза је возило полиције, Безбедносно-

информативне агенције, Војске Србије, Војно-безбедносне агенције, хитне 
медицинске помоћи, односно ватрогасне службе, када дају посебне звучне и 
светлосне знаке. 

 
Возила са првенством пролаза су и возила министарства надлежног за 

извршење заводских санкција када превозе лица лишена слободе, када дају посебне 
звучне и светлосне знаке. 

 
Посебни светлосни и звучни знаци возила са првенством пролаза су најмање 

једно плаво трепћуће или ротационо светло (у даљем тексту: плаво светло) и звучни 
знак променљиве фреквенције (у даљем тексту: сирена). 

 
Изузетно од става 1. овог члана возило са првенством пролаза сме давати 

само посебне светлосне знаке без сирене, ако је омогућена довољна видљивост тог 
возила и безбедност учесника у саобраћају, осим када се возило са првенством 
пролаза креће брзином већом од дозвољене на том делу пута и ако би употреба 
сирене онемогућила или омела успешно извршење службеног задатка. 
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Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова смеју се уграђивати 

и постављати само на возилима из ст. 1. и 2. овог члана. 
 
Уређаји за давање посебних звучних и светлосних знакова смеју се 

употребљавати само на возилима из ст. 1. и 2. овог члана када је то неопходно за 
ефикасно и безбедно извршење службене радње која не трпи одлагање. 

 
Возила са првенством пролаза имају првенство пролаза у односу на сва друга 

возила, осим у односу на возила под пратњом и возила која се крећу раскрсницом на 
којој је саобраћај регулисан светлосним саобраћајним знацима или знацима 
полицијског службеника, када им је тим знацима забрањен пролаз и на њих се не 
примењују одредбе овог закона о ограничењу брзине, о пропуштању пешака, о 
забрани пресецања колоне пешака и о забрани претицања и обилажења возила, под 
условом да не угрожавају безбедност других учесника у саобраћају. 

 
Ближе одредбе о техничким карактеристикама уређаја, уградњи и постављању 

и начину употребе посебних знакова доноси министар унутрашњих послова. 
 
Ближе прописе о техничким карактеристикама уређаја, уградњи и постављању 

знакова на војна возила доноси министар надлежан за послове одбране. 
 

Члан 109. 
 
Возач који на путу сусретне или га сустигне возило, односно возила са 

првенством пролаза, дужан је да пропусти та возила, да им омогући мимоилажење и 
претицање, односно обилажење, и по потреби да уклони возило са коловоза или се 
заустави, као и да се придржава наредби које му дају лица из пратње, односно да 
кретање настави тек пошто ова возила прођу. 

 
Када возило са првенством пролаза обезбеђује пролаз возилима која се крећу 

иза њега, остали учесници у саобраћају имају обавезу поступања према тим 
возилима као према возилима са првенством пролаза. 

 
Лице које управља возилом са првенством пролаза дужно је да води рачуна о 

безбедности осталих учесника у саобраћају. 
 
Пешаци не смеју да ступе на коловоз, односно дужни су да се склоне са 

коловоза да би омогућили несметан пролаз возилима са првенством пролаза. 
 
У погледу међусобног права првенства пролаза возила из става 1. овог члана 

важе опште одредбе овог закона о првенству пролаза. 
 

Члан 110. 
 
Када полицијско возило са првенством пролаза даје истовремено и светлосни 

знак упозорења из члана 60. овог закона, возач возила које се креће непосредно 
испред полицијског возила које даје те знаке, мора одмах безбедно да заустави своје 
возило уз десну ивицу коловоза, а по могућности ван коловоза. 

 
Возач возила које се креће непосредно иза полицијског возила које даје 

посебне звучне и светлосне знаке, дужан је да поступи по знацима и наредбама 
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полицајца, односно да прати полицијско возило до погодног места и да се безбедно 
заустави иза полицијског возила. 

 
30. Превоз лица возилима 

 
Члан 116. 

 
У моторном возилу, односно на возилу и прикључном возилу у саобраћају на 

путу, дозвољено је превозити онолико лица колико је означено у саобраћајној 
дозволи, на местима која су за то предвиђена. 

 
Изузетно од става 1. овог члана у теретном возилу Војске Србије, односно 

полиције, могу се превозити лица у простору за смештај терета. 
 
На прикључном возилу које вуче трактор може се превозити највише пет лица, 

а у товарном простору мотокултиватора могу се превозити највише три лица. 
 
Лица из става 3. овог члана која се превозе у товарном простору не смеју 

стајати, седети на страницама каросерије, на нестабилном терету или терету који 
прелази висину товарног сандука. Лица која нису навршила 14 година живота смеју 
се превозити само у пратњи пунолетног лица. 

 
VII САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 
1. Опште одредбе 

 
Члан 132. 

 
Јавни путеви морају да се обележе прописаном саобраћајном сигнализацијом, 

којом се учесници у саобраћају упозоравају на опасност која им прети на путу, 
односно делу пута, стављају до знања ограничења, забране и обавезе којих се 
учесници у саобраћају морају придржавати и дају потребна обавештења за безбедно 
и несметано одвијање саобраћаја. 

 
Саобраћајном сигнализацијом морају да се обележе и опасности привременог 

карактера, нарочито оне које настану услед изненадног оштећења или 
онеспособљавања пута, као и привремена ограничења и привремене забране у 
саобраћају, а ти знакови се морају уклонити чим престану разлози због којих су 
постављени. 

 
Учесници у саобраћају дужни су да се придржавају ограничења, забрана и 

обавеза изражених саобраћајном сигнализацијом и да поступе у складу са њиховим 
значењем. 

 
Учесници у саобраћају су дужни да на местима, односно деоницама пута које 

су означене знаковима опасности, своје кретање прилагоде опасностима на које их 
ти знакови упозоравају. 

 
Министар надлежан за послове саобраћаја доноси ближе прописе о 

саобраћајној сигнализацији. 
 

Члан 133. 
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Саобраћајну сигнализацију чине саобраћајни знакови, ознаке на коловозу и 

тротоару, уређаји за давање светлосних саобраћајних знакова (у даљем тексту: 
семафори), светлосне и друге ознаке на путу. 

 
Саобраћајна сигнализација се поставља и одржава тако да учесници у 

саобраћају могу на време и лако да их уоче дању и ноћу и да благовремено поступе 
у складу са њиховим значењем. 

 
Саобраћајна сигнализација мора се уклонити, допунити или заменити, ако 

њено значење не одговара измењеним условима саобраћаја на путу или захтевима 
безбедности саобраћаја. 

 
Садржај, облик, боја и величина саобраћајне сигнализације мора да буде иста 

у свим временским условима, при дневном светлу и при осветљавању фаровима. 
 
Саобраћајна сигнализација мора да буде осветљена или израђена од 

светлоодбојних материјала. 
 

Члан 134. 
 
На саобраћајну сигнализацију и на њеном носачу, забрањено је постављање 

било чега што није у вези са значењем саме сигнализације. 
 
Забрањено је неовлашћено постављање, уклањање, оштећивање и измена 

значења саобраћајне сигнализације као и опреме пута. 
 
Не смеју да се постављају табле, знакови, светла, стубови или други слични 

предмети којима се заклања или умањује уочљивост постављене саобраћајне 
сигнализације. 

 
Забрањено је постављати предмете који својим обликом, бојом, изгледом или 

местом постављања подражавају или личе на саобраћајну сигнализацију, или 
заслепљују учеснике у саобраћају или одвраћају њихову пажњу у мери која може 
бити опасна за безбедност саобраћаја. 

 
 Изузетно, уз сагласност управљача пута, на носач саобраћајне сигнализације 

може се поставити средство за снимање саобраћаја, под условом да не заклања или 
умањује уочљивост постојеће саобраћајне сигнализације. 

 
2. Саобраћајни знакови 

 
Члан 135. 

 
Саобраћајни знакови су знакови опасности, знакови изричитих наредби, 

знакови обавештења. Уз саобраћајни знак може бити постављена допунска табла 
која је саставни део саобраћајног знака и која ближе одређује његово значење. 

 
Знакови опасности служе да се учесници у саобраћају упозоре на опасност 

која им прети на одређеном месту, односно делу пута и да се обавесте о природи те 
опасности. 
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Знакови изричитих наредби учесницима у саобраћају на путу стављају до 
знања забране, ограничења и обавезе којих се морају придржавати. 

 
Знакови обавештења служе да пруже учесницима у саобраћају потребна 

обавештења о путу којим се крећу и друга обавештења која им могу бити корисна. 
 
Уколико безбедност саобраћаја или саобраћајно - технички услови то захтевају 

учесницима у саобраћају одређени саобраћајни знакови, односно поруке могу бити 
пренети путем знакова који у целини или делимично могу да мењају садржај. 

 
На знаковима са изменљивим садржајем порука, односно саобраћајни знак 

могу бити стално активиране или се активирају према потреби и условима 
саобраћаја на путу. 

 
Управљач пута, који је овлашћен за управљање саобраћајем, обавља промену 

садржаја на знаку. 
 

3. Семафори 
 

Члан 136. 
 
За регулисање саобраћаја и означавање радова и препрека на путу, 

употребљавају се и семафори који емитују светлосне саобраћајне знакове. 
 
Светлосни саобраћајни знакови су светла црвене, жуте, зелене, односно беле 

боје. 
 
Светло које дају уређаји из ст. 1. и 2. овог члана може бити постојано 

(непрекидно) или трепћуће (прекидајуће). 
 
Брзина кретања возила може се регулисати семафором за регулисање 

кретања возилом одређеном брзином. 
 

Члан 137. 
 
Семафорима са тробојним светлима регулише се кретање возила. 
 
Изузетно од става 1. овог члана, на прелазу пута преко железничке пруге 

саобраћај возила се регулише само светлима црвене боје, а на местима где се 
регулише приступ возила, двобојним светлима црвене и зелене боје. 

 
Кретање трамваја и возила јавног превоза путника по путу може бити 

регулисано и светлосним саобраћајним знаковима беле боје. 
 
Кретање пешака преко коловоза се регулише двобојним светлима црвене и 

зелене боје. 
 

Члан 138. 
 
На семафорима са тробојним светлима светла су у облику круга, односно са 

симболом једне или више стрелица. 
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Семафори са тробојним светлима у облику круга служе за регулисање 
кретања возила на путу, односно раскрсници. 

 
Семафори са тробојним светлима са симболом једне, односно две стрелице 

(дирекциони светлосни саобраћајни знак) служе за регулисање кретања возила по 
смеровима на раскрсници. 

 
На семафорима са тробојним светлима са симболом једне или више стрелица 

црвено и жуто светло су у облику круга са симболима црне боје у облику једне или 
више стрелица, док је зелено светло у облику једне или више стрелица у кругу црне 
боје. 

 
Члан 139. 

 
На семафорима са тробојним светлима, светла се постављају по вертикалној 

оси, једно испод другог, и то: црвено горе, жуто у средини, а зелено доле. Ако је 
семафор постављен изнад саобраћајне траке, светла могу бити постављена по 
хоризонталној оси, једно поред другог, и то: црвено лево, жуто у средини, а зелено 
десно. 

 
Члан 140. 

 
За регулисање кретања бицикала и мопеда на бициклистичким тракама или 

стазама, могу се употребљавати семафори са тробојним светлима. 
 
Светла на семафору из става 1. овог члана су црвене, жуте и зелене боје, на 

којима се светла постављају по вертикалној оси, једно испод другог, и то: црвено 
горе, жуто у средини, а зелено доле. Црвено и жуто светло су у облику круга са 
симболом бицикла црне боје док је зелено светло са симболом бицикла смештено у 
кругу црне боје. 

 
На преласку бициклистичке стазе за кретање возила из става 1. овог члана 

преко коловоза, могу се користити уређаји за регулисање кретања пешака, ако се 
стаза налази уз обележени пешачки прелаз. 

 
Члан 141. 

 
 На семафорима са тробојним светлима: 
 
1) црвено и зелено светло не сме да буде укључено истовремено, 
 
2) жуто светло може да буде укључено као постојано самостално светло у интервалу 
од престанка зеленог до појаве црвеног светла или истовремено са црвеним светлом 
пре укључења зеленог светла, или као самостално трепћуће светло, 
 
3) зелено светло може бити трепћуће. 

 
Члан 142. 

 
Светлосни саобраћајни знакови из члана 137. став 1. и чл. 138. и 140. овог 

закона имају следеће значење: 
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1) црвено светло - забрањен пролаз, 
 
2) жуто светло - забрањен пролаз, осим у случају када се возило не може 

безбедно зауставити испред наведеног знака, 
 
3) зелено светло - дозвољен пролаз, 
 
4) истовремено укључено жуто и црвено светло - забрањен пролаз и 

наговештај да ће се укључити зелено светло, 
 
5) трепћуће жуто светло - обавеза за све учеснике у саобраћају да се крећу уз 

повећану опрезност, 
 
6) трепћуће зелено светло - дозвољен пролаз и наговештај скорог престанка 

дозвољеног пролаза укључењем жутог, а затим црвеног светла. 
 
Возач не сме проћи светлосни саобраћајни знак из става 1. овог члана када му 

је тим знаком забрањен пролаз. 
 

Члан 143. 
 
Семафор са тробојним светлима може да има додатни светлосни саобраћајни 

знак у облику зелене стрелице (условни знак). 
 
Знак из става 1. овог члана означава да возач може возилом да прође 

светлосни знак само у правцу означеним стрелицом и за време док је упаљено 
црвено или жуто светло при чему мора да пропусти сва возила која се крећу по путу 
на који улази као и да пропусти пешаке који прелазе преко коловоза. 

 
Члан 144. 

 
За регулисање приступа возила употребљавају се семафори са двобојним 

светлима. Светла морају бити постављена по вертикалној оси, једно испод другог, и 
то: црвено светло горе, а зелено светло доле, односно по хоризонталној оси, једно 
поред другог: црвено светло лево, а зелено светло десно. 

 
Светла из става 1. овог члана имају значење: црвено светло - забрањен 

приступ, а зелено светло - дозвољен приступ. Та светла не смеју да буду укључена 
истовремено. 

 
Возач не сме проћи светлосни саобраћајни знак из става 1. овог члана када му 

је тим знаком забрањен пролаз. 
 

Члан 145. 
 

 За регулисање кретања возила по саобраћајним тракама на коловозу са више 
од две саобраћајне траке могу се користити светлосни саобраћајни знакови црвене, 
зелене и жуте боје. 
 
 Црвено светло у облику укрштених линија има значење забране кретања 
возила дуж саобраћајне траке изнад које се овај знак налази. 
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 Зелено светло у облику стрелице надоле има значење слободног пролаза дуж 
саобраћајне траке изнад које се овај знак налази. 
 
 Жута трепћућа стрелица усмерена косо надоле има значење обавезне 
промене саобраћајне траке изнад, односно у којој се овај знак налази и обавезује 
возача да се креће саобраћајном траком на коју упућује стрелица. 
 
 Возач не сме да се креће саобраћајном траком којом му је светлосним 
саобраћајним знаком из овог члана забрањено кретање, односно мора да промени 
саобраћајну траку којом се креће када је то одређено на начин из става 4. овог 
члана. 

Члан 146. 
 
 За регулисање кретања пешака употребљавају се семафори са светлима 
црвене и зелене боје. Светла морају бити постављена по вертикалној оси, једно 
испод другог, и то: црвено светло горе, а зелено светло доле, односно по 
хоризонталној оси, једно поред другог: црвено светло лево, а зелено светло десно. 
 
 Светлосни саобраћајни знакови из става 1. овог члана имају следеће значење: 
 
1) црвено светло - забрањен пролаз, 
 
2) зелено светло - дозвољен пролаз, 
 
3) трепћуће зелено светло - дозвољен пролаз и наговештај да ће се ускоро укључити 
црвено светло. 
 
 На семафору из става 1. овога члана могу се додати звучни уређаји који 
пешацима дају обавештење о томе да је упаљено зелено светло семафора, односно 
да им је дозвољен пролаз. 
 
 Светла из става 1. овог члана састоје се од светлеће површине црвене или 
зелене боје на којој се налази тамна силуета пешака или од тамне површине на којој 
се налази светлећа силуета пешака црвене или зелене боје. 
 
 Светла из става 1. овог члана не смеју да буду укључена истовремено. 
 
 Пешак, односно возач бицикла из члана 140. став 3. овог закона, не сме прећи 
нити започети прелазак коловоза када му је светлосним саобраћајним знаком, којим 
се регулише кретање пешака, прелазак забрањен. 
 

Члан 147. 
 
 За регулисање кретања трамваја употребљавају се посебни уређаји за давање 
светала беле боје. 
 
 Светла беле боје могу бити у облику положене, усправне или косе црте на 
тамној подлози. 
 
 Положена црта значи забрану саобраћаја трамваја, а усправна или коса 
слободан пролаз у одговарајућем смеру. 
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 Када се возила јавног превоза путника крећу саобраћајном траком којом се 
крећу и трамваји светлосни саобраћајни знакови из става 1. овог члана односе се на 
та возила. 
 
 Возачи возила која се крећу саобраћајном траком на којој је саобраћај 
регулисан светлосним саобраћајним знаковима из овог члана не смеју проћи 
светлосни саобраћајни знак из овог члана када им је тим знаком забрањен пролаз. 
 

Члан 148. 
 

 За регулисање кретања возила одређеном брзином користе се семафори који 
дају бројчане ознаке брзине која се препоручује да би возило на наредном семафору 
имало слободан пролаз. 
 
 Бројчана ознака светлосних знакова из става 1. овог члана је беле боје на 
тамној подлози. 
 
 Семафори за регулисање кретања возила одређеном брзином могу бити са 
више светала. 
 

Члан 149. 
 

 Светлосни саобраћајни знакови којима се најављује приближавање воза 
прелазу пута преко железничке пруге у истом нивоу дају се наизменичним паљењем 
два црвена трепћућа светла у облику круга. 
 
 На семафору из става 1. овог члана могу се додати звучни уређаји којима се 
учесници у саобраћају обавештавају о томе да је дат светлосни саобраћајни знак 
којим се најављује приближавање воза. 
 
 Светлосни саобраћајни знак из става 1. овог члана означава обавезу учесника 
у саобраћају да се зауставе. 
 

Члан 150. 
 
 Светлосни саобраћајни знакови за означавање радова и препрека на путу су 
трепћућа светла у облику круга наранџасте боје и означавају место на путу или део 
пута на коме се изводе радови или су настале препреке на путу. 
 

4. Светлосне ознаке на путу 
 

Члан 151. 
 

 Пружање пута може да се обележи светлосним ознакама на путу (светлима, 
рефлексним стаклима или рефлектујућим материјама) и то десна страна коловоза 
ознакама црвене боје, а лева страна ознакама беле боје. 
 
 Ознакама из става 1. овог члана морају бити обележене ивице коловоза на 
делу пута кроз тунел. 
 
 Ако пешачка острва, острва за усмеравање саобраћаја и други објекти на 
коловозу нису ноћу довољно видљиви, морају се обележити светлима, техничким 



88 oд 140 

 

средствима за побољшање уочљивости (маркери, призме, и сл.), односно 
светлосним ознакама жуте боје. 
 

5. Ознаке на коловозу и тротоару 
 

Члан 152. 
 

 Ознакама на коловозу учесницима у саобраћају стављају се до знања 
ограничења, забране и обавезе и дају обавештења, односно врши се усмеравање 
кретања учесника у саобраћају. 
 
 Ознаке на коловозу могу бити изведене самостално или уз друге саобраћајне 
знакове, при чему њихово значење мора бити међусобно усаглашено. 
 
 Ознаке на коловозу чине линије, стрелице, натписи и друге ознаке. 
 
 Ознаке на коловозу могу имати и рефлектујућа својства. 
 
 На јавном путу ван насеља, са савременим коловозом за саобраћај у оба 
смера на коме постоје само две саобраћајне траке, те траке морају да буду одвојене 
одговарајућом разделном линијом на коловозу, а на државном путу првог реда 
обележене и ивичним линијама. 
 
 Ознакама на тротоару учесницима у саобраћају стављају се до знања 
ограничења, забране и обавезе, као и обавештења. Ознаке могу бити изведене 
самостално или уз другу саобраћајну сигнализацију при чему њихово значење мора 
бити међусобно усаглашено. 
 

6. Обележавање прелаза пута преко железничке пруге 
 

Члан 153. 
 
 Прелаз пута преко железничке пруге мора бити обележен прописаном 
саобраћајном сигнализацијом. 
 
 На прелазу пута са савременим коловозним застором (асфалт, бетон, коцка и 
сл.) преко железничке пруге морају се поставити семафори којима се најављује 
приближавање воза. 
 
 На прелазу пута преко железничке пруге постављају се браници или 
полубраници којима се забрањује и спречава прелазак возила преко железничке 
пруге, којима могу бити придодати уређаји за давање звучних знакова који 
упозоравају на спуштање браника, односно полубраника. 
 
 Када су на прелазу пута преко железничке пруге постављени браници или 
полубраници, а уређај за њихову употребу није исправан или се не користи, ти 
браници морају бити уклоњени или на одговарајући начин прекривени. Уколико се 
ради о делу пута који нема савремени коловозни застор на том месту мора се 
поставити светлосни саобраћајни знак који најављује приближавање воза. 
 
 Ближе прописе у погледу врсте, изгледа, техничких карактеристика и начина 
постављања и местима на којима се морају поставити браници или полубраници, 
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уређаја за давање светлосних, звучних знакова и начину њихове употребе, доноси 
министар надлежан за послове саобраћаја. 

 
7. Обележавање препрека на путу и места на коме се изводе радови на путу 

 
Члан 154. 

 
 Део пута на коме су настале препреке, односно оштећења, које се не могу 
одмах уклонити, односно отклонити или на коме се изводе радови, мора бити 
обележен прописаном саобраћајном сигнализацијом, а учесници у саобраћају 
обезбеђени постављањем браника. 
 
 За постављање привремене саобраћајне сигнализације из става 1. овог члана 
мора се израдити саобраћајни пројекат, осим у случајевима извођења хитних радова 
који не трају дуже од 24 сата. Сагласност на саобраћајни пројекат даје министарство, 
односно надлежни орган јединице локалне самоуправе. 
 
 Ближе прописе о привременој саобраћајној сигнализацији, начину извођења 
радова на путу, изгледу, техничким карактеристикама, начину постављања и 
употребе браника и других средстава за обезбеђење места на коме се изводе 
радови доноси министар надлежан за послове саобраћаја. 
 
 Управљач пута дужан је да обезбеди постављање привремене саобраћајне 
сигнализације на делу пута на коме су настала оштећења или препреке које се не 
могу одмах отклонити и да обезбеди учеснике у саобраћају. 
 
 Извођач радова дужан је да пре почетка радова постави привремену 
саобраћајну сигнализацију и обезбеди место на коме се изводе радови и да исту 
одржава у прописаном стању током извођења радова, а након завршетка радова да 
исту уклони. 
 

Члан 155. 
 
 Приликом извођења радова на путу или обављања других послова на путу, на 
делу који није затворен за саобраћај, лица која изводе радове и налазе се на путу, 
морају на себи имати светлоодбојни прслук. 
 
 Учесник у саобраћају не сме да омета радника који обавља радове на путу или 
поред пута, и дужан је да уклони своје возило на захтев извођача радова. Захтев 
извођача радова може бити дат и као јавни позив. 

 
IX ТЕХНИЧКО РЕГУЛИСАЊЕ САОБРАЋАЈА 

 
1. Опште одредбе 

 
Члан 157. 

 
 Техничко регулисање саобраћаја на државним путевима обавља министарство 
надлежно за послове саобраћаја, а на општинским путевима и улицама у насељима 
орган јединице локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја. 
 
 На делу пута где долазе у додир државни и општински путеви, односно улице у 
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насељу, орган јединице локалне самоуправе је дужан да, приликом техничког 
регулисања саобраћаја из своје надлежности, одлуку усклади са начином техничког 
регулисања саобраћаја на државном путу. 

 
Члан 158. 

 
 Под техничким регулисањем саобраћаја подразумевају се све мере и акције 
којима се утврђује режим саобраћаја у редовним условима и у условима радова на 
путу, а нарочито: усмеравање и вођење саобраћаја, управљање брзинама у 
функцији густине саобраћајног тока, ограничење брзине у функцији стања коловоза и 
временских услова, одређивање једносмерних путева и улица, утврђивање путева и 
улица у којима се забрањује саобраћај или саобраћај одређене врсте возила, 
ограничење брзине кретања за све или поједине категорије возила, одређивање 
простора за паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и 
преусмеравање корисника, одређивање безбедног и ефикасног начина регулисања 
саобраћаја на раскрсницама, локација аутобуских стајалишта, дозвољена осовинска 
оптерећења, ради заштите животне средине и слично. 
 
 Саобраћајно-техничким мерама у насељу уређује се режим саобраћаја у 
редовним условима и у току радова на путу, а нарочито: усмеравање транзитног, 
теретног, бициклистичког, пешачког саобраћаја, утврђивање путева и улица 
намењених јавном превозу путника, начин коришћења саобраћајних трака за возила 
јавног превоза путника, ограничење брзине за све или поједине категорије возила, 
одређивање једносмерних улица, пешачких зона, зона успореног саобраћаја, Зона 
"30", зона школе, зона заштите животне средине, одређивање безбедног и ефикасног 
начина регулисања саобраћаја на раскрсницама, одређивање простора за 
паркирање и заустављање возила, снабдевање, усмеравање и преусмеравање 
корисника и слично. 
 
 За спровођење утврђеног режима саобраћаја мора се израдити саобраћајни 
пројекат и на путу поставити саобраћајна сигнализација према пројекту. Надлежни 
орган из члана 157. став 1. овог закона даје сагласност да је пројекат израђен у 
складу са утврђеним режимом саобраћаја. 
 

Члан 159. 
 

 Управљач пута је обавезан да саобраћајни знак који означава насеље, постави 
на путу у непосредној близини места где постоје изграђени редови, односно групе 
стамбених или пословних објеката, на месту где је очекивано веће присуство пешака 
који остварују потребе у том насељу. 
 
 Управљач пута је обавезан да саобраћајни знак који означава престанак 
насеља постави на путу у непосредној близини места где престаје део пута на коме 
су испуњени услови из става 1. овог члана. 
 
 Колски улаз у зграду, двориште или гаражу, мора бити обележен прописаном 
саобраћајном сигнализацијом којима се означава забрана заустављања и паркирања 
на коловозу, односно тротоару. 

 
2. Пешачка зона 

 
Члан 160. 
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Пешачка зона је део пута, улице или део насеља који је првенствено намењен 

саобраћају пешака. 
 

Пешачка зона мора бити обележена прописаном саобраћајном 
сигнализацијом. 
 

У пешачкој зони, у одређеном временском периоду, надлежни орган општине 
или града, може дозволити кретање одређених возила брзином кретања пешака, 
тако да не угрожавају пешаке. 
 

3.  Зона успореног саобраћаја 
 

Члан 161. 
 

Зона успореног саобраћаја возила је део пута, улице или део насеља у коме 
коловоз користе пешаци и возила. 
 

Возач је обавезан да се у зони успореног саобраћаја креће тако да не омета 
кретање пешака и бициклиста, брзином кретања пешака, а највише 10 km/h. 
 

Зона успореног саобраћаја мора бити обележена прописаном саобраћајном 
сигнализацијом. 
 

4. Зона "30" 
 

Члан 162. 
 

Зона "30“ је део пута, улице или насеља у којој је брзина кретања возила 
ограничена до 30 km/h. 
 

Зона "30“ мора бити обележена прописаном саобраћајном сигнализацијом. 
 

5. Зона школе 
 

Члан 163. 
 

 Зона школе је део пута или улице која се налази у непосредној близини школе, 
и као таква обележена је одговарајућом саобраћајном сигнализацијом. 
 
 Брзина кретања возила у зони школе у насељу је ограничена до 30 km/h, а ван 
насеља до 50 km/h, у времену од 7,00 до 21,00 сат, осим ако саобраћајном знаком 
време забране није другачије одређено. 
 
 У зони школе надлежни орган за саобраћај наложиће управљачу пута 
предузимање одговарајућих мера за заштиту безбедности деце. 
 
 Управљач пута дужан је да предузме наложене мере за заштиту безбедности 
деце. 
 
 Ближе прописе везане за утврђивање зоне школе доноси министар надлежан 
за послове саобраћаја уз сагласност министра просвете. 
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6. Заштита животне средине 

 
Члан 164. 

 
Учесници у саобраћају не смеју да предузимају радње које могу изазвати или 

изазивају угрожавање животне средине. 
1) Возило у саобраћају не сме да проузрокује прекомерну буку. 
2) Возач моторног возила је дужан да искључи мотор: 
3) на захтев полицајца или другог службеног лица, 
4) када је то одређено саобраћајном сигнализацијом, 
5) када је возило заустављено у тунелу дуже од једног минута, 
6) када возило стоји дуже од три минута. 

 
Учесници у саобраћају не смеју, на путу или поред њега, да испуштају, односно 

одлажу материје, отпад којим се угрожава живот и здравље људи, животиња, биљака 
или загађује животна средина. 
 

Министарство или надлежни орган општине, односно града за послове 
саобраћаја може, на предлог министарства или надлежног органа општине, односно 
града за заштиту животне средине, ограничити или забранити саобраћај одређених 
или свих врста моторних возила на одређеној деоници пута, у време када је 
загађење ваздуха прекорачило прописане нормативе. 
 

7. Техничка средства за успоравање саобраћаја 
 

Члан 165.  
 
 Техничким средствима за успоравање саобраћаја учесницима у саобраћају се 
физички ограничава брзина кретања возила, односно додатно се упозоравају да 
брзина којом се крећу није безбедна. 
 
 Техничка средства за успоравање саобраћаја су физичке препреке, 
вибрационе и шуштеће траке. 
 
 Техничка средства за успоравање саобраћаја морају бити обележена 
прописаном саобраћајном сигнализацијом. 
 
 Физичке препреке за успоравање саобраћаја дозвољено је постављати само 
на општинским путевима и улицама у насељу. Изузетно, физичке препреке за 
успоравање саобраћаја могу се постављати на државним путевима и улицама у 
зонама школа, вртића и других објеката поред којих је ради безбедности свих 
учесника у саобраћају додатно ограничена дозвољена брзина у насељу. 
 
 Техничка средства за успоравање саобраћаја постављају се према пројекту на 
који сагласност даје министарство надлежно за послове саобраћаја, односно орган 
локалне самоуправе надлежан за послове саобраћаја. 
 
 Министар надлежан за послове саобраћаја доноси ближе прописе о врсти, 
изгледу, техничким карактеристикама и начину постављања техничких средстава за 
успоравање саобраћаја на путу и одговарајућим мерама за заштиту безбедности 
деце. 
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8. Знаци и наредбе које дају овлашћена лица 

 
Члан 166. 

 
 Учесници у саобраћају морају поступати по знацима и наредбама које даје 
полицијски службеник или законом овлашћено друго лице за непосредно регулисање 
или контролу саобраћаја. 
 
 Знаци се дају рукама, односно положајем тела овлашћеног лица, уређајима за 
давање светлосних и звучних знакова, таблицом или заставицом за регулисање 
саобраћаја, а наредбе усмено. 
 
 Знаци и наредбе могу се давати и из возила. 
 
 На делу пута на коме се изводе радови и где је настала препрека која се не 
може одмах уклонити, регулисање саобраћаја могу да обављају најмање два, за то 
одређена радника извођача радова, односно управљача пута. 
 
 Регулисање саобраћаја у случају из става 4. овог члана врши се заставицама 
црвене и зелене боје, које имају следеће значење: 
 
1) подигнута зелена заставица - слободан пролаз за возила из смера где је та 
заставица подигнута, 
 
2) подигнута црвена заставица - забрањен пролаз за возила из смера где је та 
заставица подигнута. 
 
 Извођач радова, односно управљач пута и радници одређени да регулишу 
саобраћај одговорни су да се регулисање саобраћаја из става 4. овог члана обавља 
на прописан начин. 
 
 Знаци и наредбе се дају на прописан начин и морају бити јасни, 
недвосмислени, уочљиви, односно чујни и имају првенство у односу на саобраћајну 
сигнализацију и прописана правила саобраћаја. 
 
 Ближе прописе о изгледу, начину давања знакова које дају одређена лица из 
става 4. овог члана прописује министар надлежан за послове саобраћаја. 
 
 Знаке и наредбе које даје полицијски службеник, њихово значење и начин 
давања ближе прописује министар унутрашњих послова. 
 
X ДУЖНОСТИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ У СЛУЧАЈУ САОБРАЋАЈНЕ НЕЗГОДЕ 
 

Члан 167. 
 

Лице које се затекне или наиђе на место саобраћајне незгоде у којој има 
повређених лица дужно је да одмах обавести полицију и/или службу хитне 
медицинске помоћи и да у складу са својим знањима, способностима и 
могућностима, пружи помоћ лицима повређеним у саобраћајној незгоди и по потреби 
их превезе до најближе здравствене установе и да предузме све што је у његовој 
моћи да спречи увећавање постојећих, односно настајање нових последица. 
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Члан 168. 

 
 Возач, односно други учесник саобраћајне незгоде у којој је неко лице 
задобило телесне повреде, односно погинуло, или је настала велика материјална 
штета дужан је да: 
 
 1) заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави 
сигурносни троугао на безбедном растојању, обавести полицију и/или службу хитне 
помоћи и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у 
саобраћају о постојању незгоде, 
 
 2) упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би била повређена и да не 
би уништавала трагове незгоде, 
 
 3) обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и 
завршетка увиђаја, 
 
 4) укаже помоћ повређенима, односно прву помоћ или медицинску помоћ у 
складу са својим знањима, способностима и могућностима, 
 
 5) да предузме све мере заштите које су у његовој моћи да се спречи 
настајање нових и увећавање постојећих последица и повреда, 
 
 6) да обезбеди трагове и предмете незгоде, под условом да тиме не угрожава 
безбедност саобраћаја. 
 
 Уколико на месту саобраћајне незгоде из става 1. овог члана није присутан 
власник, односно возач другог возила које је учествовало у саобраћајној незгоди, 
присутни возач учесник у саобраћајној незгоди дужан је да одсутном лицу, односно 
власнику другог возила достави своје име и презиме и адресу стана. 
 
 Изузетно, лице из става 1. овог члана може се удаљити са места незгоде ако 
му је неопходна хитна медицинска помоћ или ради превожења повређеног до 
најближе здравствене установе. 
 
 У случају из става 3. овог члана лице је дужно да се врати на место незгоде 
чим буде у могућности. 
 

Члан 169. 
 
 Полиција је дужна да одмах по сазнању за незгоду са повређеним или 
погинулим лицима обавести службу хитне медицинске помоћи и изађе на место 
незгоде. 
 
 Здравствена установа која је обавештена о саобраћајној незгоди из било ког 
извора или је примила на лечење лице повређено у саобраћајној незгоди дужна је да 
о томе одмах обавести надлежни орган унутрашњих послова. 
 
 Уколико лице повређено у саобраћајној незгоди премине од задобијених 
повреда или ако постоји оправдана сумња да је код возача услед повреде дошло до 
смањења психичке или физичке способности за управљање моторним возилом или 
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трамвајем, здравствена установа дужна је да о томе, без одлагања, обавести 
надлежни орган унутрашњих послова. 
 

Члан 170. 
 
 Лице овлашћено законом дужно је да изађе на место саобраћајне незгоде са 
повређеним, односно погинулим лицима или када је наступила велика материјална 
штета. 
 
 Лице из става 1. овог члана дужно је да поводом незгоде из става 1. овог 
члана сачини увиђајну документацију (записник о увиђају, скица лица места, 
ситуациони план, фото-документација и остали прилози). 
 

Члан 171. 
 
 Полицијски службеник дужан је да изађе на место саобраћајне незгоде у којој 
је настала мања материјална штета, ако то захтева један од учесника саобраћајне 
незгоде или лице које је претрпело материјалну штету у тој незгоди и изврши увиђај. 
 
 Уколико бар један од учесника саобраћајне незгоде или лице које је претрпело 
материјалну штету у тој незгоди из става 1. овог члана, непосредно након 
саобраћајне незгоде захтева вршење увиђаја, остали учесници су дужни да остану 
на месту саобраћајне незгоде до завршетка увиђаја. 
 
 У случају из става 1. овог члана трошкове вршења увиђаја сноси осигуравајуће 
друштво код кога је осигурано возило чији возач захтева вршење увиђаја. 
 

Члан 172. 
 

Возач односно учесник саобраћајне незгоде у којој је настала само мања 
материјална штета дужан је да: 
 

1) упозори остале учеснике у саобраћају о постојању возила и других препрека 
на путу, уколико их сам не може уклонити, 

2) уклони возило и друге предмете са коловоза, ако онемогућавају или 
угрожавају одвијање саобраћаја, односно ако прети опасност од нових 
саобраћајних незгода, 

3) попуни Европски извештај о саобраћајној незгоди у случају када овлашћено 
лице не врши увиђај саобраћајне незгоде, 

4) упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би ометала саобраћај, 
5) остави податке о себи и возилу возачу оштећеног возила или држаоцу друге 

оштећене ствари у незгоди, односно полицији, 
6) предузме мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових и 

увећавање постојећих последица незгоде. 
 

Ако учесник у саобраћајној незгоди у којој је настала само мања материјална 
штета на другом возилу, због одсутности возача другог возила, није у могућности да 
пружи личне податке и податке о осигурању возила, дужан је да о тој незгоди 
обавести надлежни орган унутрашњих послова и да достави своје личне податке и 
податке о оштећеном возилу. 

 
Члан 173. 
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Осигуравајућа друштва су дужна да воде евиденцију о саобраћајним незгодама 

за које је сачињен Европски извештај о саобраћајној незгоди. 
 
Податке из евиденције из става 1. овог члана правно лице које обавља послове 

осигурања дужно је да месечно доставља Министарству унутрашњих послова и 
Агенцији за безбедност саобраћаја. 

 
Осигуравајуће друштво приликом издавања полисе обавезног осигурања од 

аутоодговорности осигуранику издаје и Европски извештај о саобраћајној незгоди. 
 

Члан 174. 
 
Лице које је учествовало у саобраћајној незгоди не сме узимати алкохолна пића 

и/или психоактивне супстанце док се не изврши увиђај. 
 
Овлашћено лице који врши увиђај саобраћајне незгоде у којој има погинулих 

лица, одредиће да се непосредним учесницима саобраћајне незгоде узме крв или 
крв и урин ради утврђивања количине алкохола у крви, односно присуства 
психоактивних супстанци у организму. 

 
Приликом вршења увиђаја саобраћајне незгоде у којој нема погинулих лица, 

овлашћено лице које врши увиђај ће непосредне учеснике саобраћајне незгоде 
обавезно подвргнути испитивању помоћу одговарајућих средстава (алкометар, дрога 
тест и др.). 

 
 Ако се испитивањем из става 3. овог члана утврди присуство алкохола, односно 

психоактивних супстанци у организму код непосредног учесника саобраћајне незгоде 
у којој има повређених лица, односно уколико се испитивање из става 3. овог члана 
не може извршити код неког од учесника, овлашћено лице које врши увиђај одредиће 
да се таквом учеснику саобраћајне незгоде узме узорак крви или узорак крви и урина 
ради утврђивања количине алкохола у крви, односно присуства психоактивних 
супстанци у организму. 

 
Члан 175. 

 
Уколико су на возилу које је учествовало у саобраћајној незгоди знатно оштећени 

или неисправни системи, склопови и уређаји возила битни за безбедно кретање 
возила, односно уколико возило није у возном стању, овлашћено службено лице ће 
искључити возило из саобраћаја и одузети регистарске таблице. 

 
Овлашћено службено лице ће возачу издати потврду о привремено одузетим 

регистарским таблицама. 
 
Искључење возила из саобраћаја траје док се надлежном органу не достави 

доказ да је возило технички исправно. 
 

Члан 176. 
 
Орган који врши увиђај дужан је да приликом увиђаја, поред осталог, утврди 

податке о идентитету лица која су била присутна када се догодила саобраћајна 
незгода, односно која имају битна сазнања о саобраћајној незгоди. 
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Орган унутрашњих послова обавестиће породицу настрадалог учесника у 

саобраћајној незгоди о саобраћајној незгоди и последицама. 
 
Овлашћено лице које врши увиђај, дужно је да организује попис имовине која на 

месту догађаја остане иза лица које је у саобраћајној незгоди погинуло или теже 
повређено и да исту обезбеди до момента преузимања ствари. 

 
Ствари и имовина из става 3. овог члана не смеју се користити нити се са њима 

може располагати, до преузимања. 
 

Члан 177. 
 
Након обављеног увиђаја возач, односно власник возила, дужан је да возило, 

терет, ствари или други материјал расут по путу, без одлагања уклони са коловоза. 
 
Уколико возач, односно власник, не поступи на начин из става 1. овог члана, 

територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих 
послова наложиће управљачу пута да о трошку власника, на сигурно место, уклони 
возило, терет, ствари или други расути материјал са коловоза. 

 
Управљач пута дужан је да без одлагања поступи по налогу из става 2. овог члана 

и обезбеди проходност пута. 
 

XI ВОЗАЧИ 
 

1. Услови за управљање возилом 
 

Члан 178. 
 

 Моторним возилом, односно скупом возила сме самостално да управља возач 
који испуњава прописане услове и има возачку дозволу за управљање возилом оне 
категорије којим управља. 
 
 Странац који привремено борави у Републици Србији, на основу важеће путне 
исправе, стране личне карте или визе или држављанин Републике Србије који 
борави или пребива у иностранству па привремено дође у Републику Србију, може 
управљати возилом на основу стране возачке дозволе, односно међународне 
возачке дозволе у време њеног важења, под условом реципроцитета за време свог 
привременог боравка. Лице из овог става дужно је да поседује доказ о дужини 
боравка у континуитету на територији Републике Србије када управља возилом у 
саобраћају, и да исти пружи на увид на захтев овлашћеног службеног лица. 
 
 Страна возачка дозвола, односно страна међународна возачка дозвола 
престаје да важи у саобраћају на путевима Републике Србије протеком рока од 12 
месеци рачунајући од дана када је странцу одобрен привремени боравак у 
континуитету дужем од шест месеци или стално настањење, од дана издавања 
дипломатске личне карте, односно од дана уласка држављанина Републике Србије 
који привремено или стално борави у иностранству на територију Републике Србије. 
 
 Изузетно од ст. 1–3. овог члана, возач не сме да управља возилом у 
саобраћају на путу: 



98 oд 140 

 

 
 1) када му је одлуком надлежног органа забрањено управљање, 
 
 2) када је искључен из саобраћаја. 
 
 Територијално надлежна организациона јединица министарства надлежног за 
унутрашње послове води регистар о возачима којима су издате возачке дозволе, у 
складу са прописом о евиденцијама и обради података у области унутрашњих 
послова. 

 
Члан 179. 

 
Возачка дозвола ће се издати лицу: 

 
1) које испуњава старосне услове, 
2) које испуњава здравствене услове, 
3) које има пребивалиште или одобрен привремени боравак од најмање 6 месеци у 
Републици Србији, 
4) које је положило возачки испит за возача одређене категорије моторних возила, 
односно скупа возила, 
5) које је положило испит из прве помоћи, 
6) коме није забрањено управљање моторним возилом, односно скупом возила. 
 

Изузетно од одредби става 1. овог члана, лицу којем је издата возачка дозвола 
за управљање моторним возилом, осим трактором, радном машином (категорија F) и 
мотокултиватором (категорија М), као и у случају издавања возачке дозволе за 
управљање трактором и радном машином и мотокултиватором, возачка дозвола ће 
се издати и без прилагања доказа из става 1. тачка 5) овог члана. 
 

Странцу коме је одобрен боравак од најмање шест месеци или коме је издата 
дозвола за стално настањење, особљу дипломатских и конзуларних 
представништава и мисија страних држава и представништава међународних 
организација у Републици Србији, страних трговинских, саобраћајних, културних и 
других представништава и страних дописништава, као и држављанину Републике 
Србије који се врати из иностранства, односно дође у Републику Србију да у њој 
стално борави ће се издати српска возачка дозвола на њихов захтев без полагања 
возачког испита и испита из прве помоћи, на основу стране возачке дозволе (осим 
привремених, пробних и сличних возачких дозвола) којој није истекао рок важења, 
под условима из става 1. тач. 1), 2), 3) и 6) овог члана. Од особља дипломатских и 
конзуларних представништава и мисија страних држава и представништава 
међународних организација у Републици Србији, под условима реципроцитета, неће 
се захтевати доказ из става 1. тачка 2) овог члана. Српска возачка дозвола не може 
се издати на основу међународне возачке дозволе. На основу стране возачке 
дозволе из чијег се текста не може закључити за коју категорију, односно врсту 
моторних возила је издата или да ли јој је истекао рок важења, може се издати 
српска возачка дозвола само ако подносилац захтева приложи исправу из које се 
види којим возилима може да управља, односно да јој није истекао рок важења. 
 

Ближе здравствене услове које морају да испуњавају возачи одређених 
категорија моторних возила прописује министар надлежан за послове здравља. 
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2. Старосни услови за добијање возачке дозволе 
 

Члан 180.  
 
Возачку дозволу, односно, у прописаним случајевима, пробну возачку дозволу 

може добити лице које је навршило: 
 
1) 15 година за категорију М, 
2) 16 година за категорију F, 
3) 16 година за категорије АМ и А1, 
3а) 17 година за категорију B, 
4) 18 година за категорију А2, 
5) 18 година за категорије B1, 
6) 18 година за категорије C1 и C1Е, 
7) 21 годину за категорије BE, C, CЕ, D1, D1Е, 
8) 24 године за категорије D и DЕ, 
9) 24 године за категорију А, осим за лица која возачку дозволу за категорију 

А2 поседују најмање две године. 
 
Изузетно од одредби из става 1. овог члана ученик средње школе који се 

образује за образовни профил возач моторних возила мора имати навршених 18 
година живота за добијање возачке дозволе категорије C и СЕ. 

 
Изузетно од става 1. овог члана, возачку дозволу за категорију C може добити 

лице које наврши 18 година, а за категорију D лице које наврши 21 годину ако 
управља возилом које користе возила ватрогасне службе и возила за очување јавног 
реда и мира, односно одбране. 

 
Члан 181. 

 
Возачку дозволу за категорије BЕ могу добити само они возачи који већ имају 

возачку дозволу за категорију B. 
Возачку дозволу за категорије C1Е могу добити само они возачи који већ имају 

возачку дозволу за категорије C1. 
Возачку дозволу за категорију CЕ могу добити само они возачи који већ имају 

возачку дозволу за категорије C. 
Возачку дозволу за категорију D1Е могу добити само они возачи који већ имају 

возачку дозволу за категорије D1. 
Возачку дозволу за категорију DЕ могу добити само они возачи који већ имају 

возачку дозволу за категорије D. 
Возачку дозволу за категорије C и C1 могу добити само они возачи који већ 

имају возачку дозволу за категорије B. 
Возачку дозволу за категорију D могу добити само они возачи који већ имају 

возачку дозволу за категорије C најмање две године. 
Возачку дозволу за категорију D1 могу добити само они возачи који већ имају 

возачку дозволу за категорије C1 најмање две године. 
 
 

5. Психофизички услови за управљање возилом 
 

Члан 187.  
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Возач који је неспособан за безбедно управљање возилом, односно у толикој 
мери уморан, односно болестан или је у таквом психичком стању да није способан да 
безбедно управља возилом, не сме да управља возилом у саобраћају. 

 
Возач не сме да управља возилом у саобраћају на путу нити да почне да 

управља возилом ако је под дејством алкохола и /или психоактивних супстанци. 
 
Под дејством алкохола је возач, односно лице за које се анализом 

одговарајућег узорка крви утврди садржај алкохола већи од 0,20 mg/ml или ако је 
присуство алкохола у организму утврђено одговарајућим средствима или апаратима 
за мерење алкохолисаности (алкометром и др.), што одговара садржини алкохола у 
крви већој од 0,20 mg/ml. 

 
Изузетно од одредби става 3. овог члана када учествује у саобраћају не сме да 

има у организму психоактивних супстанци или алкохола или да показује знаке 
поремећаја, које су последица конзумирања алкохола и/или психоактивних 
супстанци: 

 
1) возач моторног возила које је регистровано за превоз више од осам лица, 

осим возача, односно чија је највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, 
2) возач моторног возила који обавља јавни превоз лица, односно ствари, 
3) возач возила којим се превозе опасне материје, односно врши ванредни 

превоз, 
4) возач возила категорије А1, А2, АМ и А, 
5) инструктор вожње када обавља практичну обуку кандидата за возаче, 
6) кандидат за возача током практичне обуке и полагања практичног испита, 
7) возач са пробном возачком дозволом, 
8) лице које надзире возача са пробном возачком дозволом, 
9) испитивач на практичном испиту, 
10) возач возила са правом првенства пролаза и возач возила под пратњом. 
 
Према утврђеном садржају алкохола у крви степени алкохолисаности возача, 

инструктора вожње и кандидата за возача су: 
 
1) до 0,20 mg/ml – блага алкохолисаност, 
2) више од 0,20 mg/ml до 0,50 mg/ml – умерена алкохолисаност, 
3) више од 0,50 mg/ml до 0,80 mg/ml – средња алкохолисаност, 
4) више од 0,80 mg/ml до 1,20 mg/ml – висока алкохолисаност, 
5) више од 1,20 mg/ml до 1,60 mg/ml – тешка алкохолисаност, 
6) више од 1,60 mg/ml до 2,00 mg/ml – веома тешка алкохолисаност, 
7) више од 2,00 mg/ml – потпуна алкохолисаност. 
 
Под дејством психоактивних супстанци је лице за које се испитивањем помоћу 

одговарајућих средстава и метода (тест за утврђивање присуства психоактивних 
супстанци и др.) утврди присуство ових супстанци у организму. 

 
Возач је неспособан за безбедно управљање возилом када се стручним 

прегледом утврди да је у толикој мери уморан, болестан или је у таквом 
психофизичком стању да није способан да безбедно управља возилом. 

 
Сматраће се да возач управља возилом у саобраћају када је покренуо возило 

са места на путу. 
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Одредбе овог члана примењују се и на возаче трамваја. 
 
 

6. Здравствени прегледи 
 

Члан 188. 
 
Здравствена способност за возача моторних возила, односно скупова возила, 

инструктора вожње и возаче трамваја утврђује се лекарским прегледом који може да 
врши правно лице које испуњава прописане услове и добије овлашћење 
министарства надлежног за послове здравља да може обављати здравствене 
прегледе возача. 

 
О здравственој способности за возача моторних возила, односно скупова 

возила, инструктора вожње и трамваја, правно лице из става 1. овог члана издаје 
уверење. 

 
Правно лице из става 1. овог члана које је приликом здравственог прегледа 

возача утврдило здравствену неспособност дужно је да о томе обавести 
територијално надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова 
на чијем подручју то лице има пребивалиште. 

 
Здравствена установа из става 1. овог члана дужна је да здравствене 

прегледе возача врши законито по правилима струке и на савестан начин. 
 
Услове које правно лице из става 1. овог члана мора да испуњава у погледу 

кадрова, простора и опреме, као и начин обављања здравственог прегледа, начин и 
поступак издавања уверења и вођења евиденција о обављеним прегледима и 
издатим уверењима, прописује министар надлежан за послове здравља. 

 
Члан 189. 

 
Возачи који управљају моторним возилом, односно скупом возила којима се 

обавља јавни превоз, инструктори вожње, као и други возачи којима је управљање 
моторним возилима основно занимање, морају се подвргнути здравственом прегледу 
ради утврђивања психофизичке способности за возача у року који не може бити 
дужи од три године. 

 
У лекарском уверењу о способности за возача из става 1. овог члана може се 

у налазу и мишљењу одредити да се следећи преглед мора обавити у року који је 
краћи од три године. 

 
Ако се на здравственом прегледу утврди да лице није психофизички способно 

за возача моторног возила или скупа возила одређене категорије, односно 
инструктора вожње одређене категорије, здравствена установа која је извршила 
преглед дужна је да о томе одмах, а најкасније у року од 15 дана, обавести 
територијално надлежну организациону јединицу Министарства унутрашњих послова 
на чијем подручју лице има пребивалиште, односно орган који је издао дозволу 
(лиценцу) за инструктора вожње. 

 
Орган који води возача у евиденцији одузеће лицу из става 3. овог члана 
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возачку дозволу за управљање возилима, односно скуповима возила, одређене 
категорије. 

 
Орган који је издао дозволу (лиценцу) за инструктора вожње, одузеће ту 

дозволу (лиценцу) лицу из става 3. овог члана. 
 

Члан 190. 
 
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници који врше јавни превоз 

или превоз за сопствене потребе дужни су да обезбеде да се њихови возачи, 
односно инструктори вожње подвргну здравственом прегледу из члана 189. став 1. 
овог закона. 

 
Привредна друштва, друга правна лица и предузетници из става 1. овог члана 

не смеју да дозволе да возилом, односно скупом возила управља возач који се у 
прописаном року није подвргао здравственом прегледу, односно за кога је на том 
прегледу утврђено да није способан за возача одређене категорије. 

 
Привредна друштва и друга правна лица из става 1. овог члана не смеју да 

дозволе да инструктор вожње обавља практичну обуку, а у прописаном року се није 
подвргао здравственом прегледу, односно, за кога је на том прегледу утврђено да 
није способан за инструктора вожње одређене категорије. 

 
Инструктор вожње који се у прописаном року није подвргао здравственом 

прегледу, односно за кога је на том прегледу утврђено да није способан за 
инструктора вожње одређене категорије, не сме обављати практичну обуку. 

 
Возач из члана 189. става 1. овог закона који у том својству управља возилом 

чији власник, односно корисник није правно лице, мора код себе имати лекарско 
уверење и пружити га на увид овлашћеном лицу. 

 
Трошкове здравственог прегледа возача сноси привредно друштво, друго 

правно лице или предузетник код којег је возач запослен. 
 

7. Возачке дозволе за категорије моторних возила 
 

Члан 195. 
 
 Возачка дозвола издаје се за управљање моторним возилима, односно 
скуповима возила следећих категорија: 
 
1) АМ - Мопеди, лаки трицикли или лаки четвороцикли, 
2) А1 - Мотоцикли чија радна запремина мотора није већа 125 cm3 и снаге мотора до 
11 kW чији однос снаге мотора и масе возила није већи од 0,1 kW/kg и тешки 
трицикли чија снага мотора не прелази 15 kW, 
3) А2 - Мотоцикли чија снага мотора није већа од 35 kW и чији однос снаге мотора и 
масе возила није већи од 0,2 kW/kg, 
4) А - Мотоцикли и тешки трицикли чија снага мотора прелази 15 kW, 
5) B1 - Тешки четвороцикли, 
6) B - Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, F и М, чија највећа 
дозвољена маса није већа од 3.500 kg и која немају више од осам места за седење 
не рачунајући седиште за возача, 
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7) BЕ - Скуп возила чије вучно возило припада категорији В, највећа дозвољена маса 
прикључног возила је већа од 750 kg, а није већа од 3.500 kg, 
8) C1 - Моторна возила, осим возила категорије А, А1, А2, АМ, F, М, В, D и D1, чија је 
највећа дозвољена маса већа од 3.500 kg, а није већа од 7.500 kg, 
9) C1Е - Скуп возила чије вучно возило спада у категорију C1, а највећа дозвољена 
маса прикључног возила прелази 750 kg и највећа дозвољена маса скупа не прелази 
12.000 kg, као и скуп возила чије вучно возило спада у категорију В, а највећа 
дозвољена маса прикључног возила прелази 3.500 kg и највећа дозвољена маса 
скупа возила не прелази 12.000 kg, 
10) C - Моторна возила, осим категорије А, А1, А2, АМ, F, М, В, D и D1, чија је највећа 
дозвољена маса већа од 3.500 kg, 
11) CЕ - Скуп возила чије вучно возило припада категорији C, а највећа дозвољена 
маса прикључног возила је већа од 750 kg, 
12) D1 - Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од 
осам, а највише 16 седишта и чија максимална дужина не прелази осам метара, 
13) D1Е - Скуп возила чије вучно возило припада категорији D1, а највећа дозвољена 
маса прикључног возила је већа од 750 kg, 
14) D - Моторна возила за превоз лица, која осим седишта за возача имају више од 
осам седишта, 
15) DЕ - Скуп возила чије вучно возило припада категорији D, а највећа дозвољена 
маса прикључног возила је већа од 750 kg, 
16) F - Трактори са или без прикључних возила и радне машине, 
17) М - Мотокултиватор. 
 
 Возач возила категорије C1Е, CЕ, D1Е или DЕ може да управља скупом возила 
категорије BЕ. 
 
 Возач возила категорије CЕ може да управља скупом возила категорије DЕ, 
уколико има категорију D. 
 
 Возач возила категорије CЕ може да управља скупом возила категорије C1Е, 
односно возач категорије DЕ категоријом D1Е. 
 
 Возач возила B категорије има право да управља и лаким трициклима и лаким 
четвороциклима, тешким трициклима чија снага мотора није већа од 15 kW и тешким 
четвороциклима, као и тешким трициклима чија снага мотора је већа од 15 kW када 
напуни 21 годину. 
 
 Возач возила В1 категорије има право да управља и лаким трициклима, 
тешким трициклима чија снага мотора није већа од 15 kW, лаким и тешким 
четвороциклима. 
 
 Трактором и радном машином може управљати само возач који има возачку 
дозволу за возила категорије F. 
 
 Возач возила категорије А2 може да управља возилом категорије А1 и 
категорије АМ, а возач возила категорије А1 може да управља возилом категорије 
АМ. 
 
 Возач возила категорије А, може да управља возилом категорије А1, А2 и АМ, 
возач возила категорије C може да управља возилом C1 категорије, возач возила 
категорије B може да управља возилом В1 категорије и возач возила категорије D 
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може да управља возилом D1 категорије. 
 
 Возачи категорија B, C, C1, D и D1 могу да управљају тим возилима и када им 
је придодато прикључно возило чија највећа дозвољена маса није већа од 750 kg. 
 
 Мотокултиватором може управљати возач који има возачку дозволу за 
управљање возилом било које категорије. 
 
 У возачку дозволу уписују се све категорије возила којима возач има право да 
управља према одредбама овога члана. 
 
 

8. Одузимање возачке дозволе 
 

Члан 197. 
 

 Возач је дужан да возилом у саобраћају управља савесно и на прописан 
начин. 
 
 Територијално надлежна организациона јединица Министарства унутрашњих 
послова која возача води у евиденцији одузеће возачку дозволу возачу који возилом 
не управља савесно и на прописан начин. 
 
 Сматра се да возач не управља возилом савесно и на прописан начин ако је 
испуњен најмање један од услова: 
 
1) има 18 или више казнених поена, 
 
2) уколико је правноснажном пресудом осуђен за кривично дело против безбедности 
јавног саобраћаја, које за последицу има смрт лица, 
 
3) уколико је више од једном у року од пет година правноснажно осуђен за кривично 
дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има тешке телесне 
повреде другог лица, 
 
4) уколико је више од једном у року од три године правноснажно осуђен за кривично 
дело против безбедности јавног саобраћаја, које за последицу има телесне повреде 
другог лица или имовинску штету. 
 
 Изузетно од одредби става 3. тачка 1) овог члана возач који има пробну 
возачку дозволу сматраће се да не управља возилом савесно и на прописан начин 
ако има 9 или више казнених поена. 
 
 Казнени поени који су возачу изречени за време поседовања пробне возачке 
дозволе важе и након стицања возачке дозволе до њиховог брисања у складу са 
одредбама овог закона. 
 
 Жалба на решење из става 2. овог члана не одлаже извршење. 
 
 Прекршајни суд, доносилац правноснажне пресуде којом се изричу казнени 
поени, обавезан је да исту достави подносиоцу захтева одмах, а најкасније у року од 
15 дана. 
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 Министар унутрашњих послова ближе ће прописати начин вођења евиденција 
о казненим поенима возача и одузимању возачких дозвола. 
 

Члан 198. 
 

 Возачу који изврши одређени прекршај из овог закона изричу се, одлуком 
којом је кажњен, казнени поени у складу са овим законом. 
 
 Казнене поене евидентира територијално надлежна организациона јединица 
Министарства унутрашњих послова која води возача у евиденцији на основу 
правноснажне одлуке о кажњавању. 
 
 Казнени поени се бришу након истека 24 месеца од дана правноснажности 
одлуке о прекршају. 
 
 Казнени поени који су изречени возачу са пробном возачком дозволом 
пренеће се у евиденцију казнених поена возача након истека рока важења пробне 
возачке дозволе, ако није истекао рок из става 3. овог члана. 
 
 За време док се возач налази на издржавању казне затвора због учињених 
прекршаја из овог закона, као и казне затвора због учињених кривичних дела 
наведених у члану 197. став 3. тач. 2), 3) и 4) овог закона, као и трајања изречене 
заштитне мере, односно мере безбедности забране управљања моторним возилом, 
не тече предвиђени рок за брисање казнених поена из става 3. овог члана. 
 
 Увид у евиденцију казнених поена имају само полицијски службеници који 
раде на пословима одузимања возачке дозволе у случају из члана 197. овог закона. 
 
 На писани захтев возачу ће се, у року од највише седам дана, дати 
обавештење о стању броја казнених поена које тај возач има у тренутку подношења 
захтева. Изузетно ови подаци се могу дати родитељу, усвојиоцу, односно старатељу 
малолетника, као и органу социјалног старања. 
 
 Трошкове издавања обавештења сноси возач подносилац захтева. 
 

Члан 199. 
 

Лицу коме је одузета возачка дозвола из разлога што није савесно и на 
прописан начин управљало возилом у саобраћају на путу може поново бити издата 
возачка дозвола, на његов захтев: 
 
1) ако је на посебном здравственом прегледу утврђено да је способан за возача 
одређених категорија моторних возила, односно скупова возила, 
 
2) ако је присуствовао обавезном семинару унапређења знања из безбедности 
саобраћаја, 
 
3) ако је положио испит из области унапређења знања из безбедности саобраћаја, 
 
4) ако је измирио обавезу плаћања изречене новчане казне за прекршаје због којих 
су му изречени казнени поени, односно ако је измирио обавезу плаћања изречене 
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новчане казне за кривична дела због којих му је одузета возачка дозвола, односно 
ако је издржао изречену казну затвора за наведене прекршаје, односно кривична 
дела, 
 
5) ако су извршене све мере забране управљања моторним возилом које су му 
изречене. 
 

Лице из става 1. овог члана не може присуствовати семинару унапређења 
знања из безбедности саобраћаја и полагати испит из провере знања из безбедности 
саобраћаја из става 1. тачка 3) овог члана док не приложи доказ о здравственој 
способности из става 1. тачка 1) овог члана. 
 

Лице из става 1. овог члана може присуствовати обавезном семинару 
унапређења знања из безбедности саобраћаја и полагати испит из провере знања из 
безбедности саобраћаја из става 1. тачка 3) овог члана када прође 90 дана од дана 
када је испунило услове из става 1. тач. 4) и 5) овог члана. 
 

Здравствене услове које мора да испуни возач у случају из става 1. тачка 1) 
овог члана, начин и поступак обављања тих здравствених прегледа и вођење 
евиденције о тим здравственим прегледима прописује министар надлежан за 
послове здравља. 
 

Агенција организује и спроводи испит из области унапређења знања из 
безбедности саобраћаја, издаје потврду о завршеном семинару и уверење о 
положеном испиту и води прописане евиденције о обављаним семинарима и 
испитима. Агенција може, уз сагласност министарства надлежног за саобраћај да 
овласти привредно друштво за организацију и спровођење семинара унапређења 
знања из безбедности саобраћаја. 
 

Наставни план и програм семинара унапређења знања из безбедности 
саобраћаја, начин њиховог организовања и спровођења, садржај и начин обављања 
испита из области унапређења знања из безбедности саобраћаја, садржај потврда и 
уверења, начин и поступак њиховог издавања, као и начин вођења евиденција 
доноси Агенција уз сагласност Министарства унутрашњих послова и министарства 
надлежног за послове саобраћаја. 
 

Најмање један од испитивача из области унапређења знања из безбедности 
саобраћаја мора испуњавати следеће услове: 
 
1) да има завршен саобраћајни или правни факултет и најмање три године радног 
искуства у области безбедности саобраћаја, 
 
2) да има најмање пет година возачку дозволу за возила B категорије, 
 
3) да у последње четири године није правноснажно осуђиван за кривична дела: 
тешка дела против безбедности јавног саобраћаја, из групе против живота и тела, 
против службене дужности, као и да се против њега не води истрага за ова кривична 
дела, односно није подигнута оптужница за ова кривична дела. 
 

Трошкове везане за испуњавање услова из става 1. тач. 1), 2) и 3) овог члана 
сноси возач. 
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Агенција послове из става 5. овог члана обавља као поверене. 
 

Члан 200. 
 

Возачима којима се возачка дозвола издаје након одузимања због несавесног 
и непрописног начина управљања, преостали казнени поени бришу се из евиденције, 
а највећи дозвољени збир казнених поена, након сваког поновног издавања возачке 
дозволе смањује за по три поена, најниже до девет казнених поена. 

 
9. Изрицање и извршење мера забране управљања  

 
Члан 201. 

 
За прекршаје за које је овим законом прописано изрицање заштитне мере 

забране управљања моторним возилом иста ће се изрећи лицу које се налази у 
евиденцији возача Републике Србије, односно лицу које поседује страну возачку 
дозволу, за категорију возила којим је управљао приликом извршења прекршаја. 

 
Заштитну меру, односно меру безбедности извршава територијално надлежна 

организациона јединица Министарства унутрашњих послова која води возача у 
евиденцији. 

 
Меру из става 1. овог члана изречену лицу које има страну возачку дозволу 

извршава територијално надлежна организациона јединица Министарства 
унутрашњих послова на чијем је подручју седиште органа, односно суда који је меру 
изрекао. 

 
Члан 202. 

 
Време трајања заштитне мере, односно мере безбедности забране 

управљања моторним возилом тече од дана када је територијално надлежна 
организациона јединица Министарства унутрашњих послова меру извршила. 

 
Време проведено на издржавању казне затвора не урачунава се у време 

трајања мере из става 1. овог члана. 
 
Заштитна мера, односно мера безбедности забране управљања моторним 

возилом сматра се извршеном када то територијално надлежна организациона 
јединица министарства надлежног за унутрашње послове, на основу правноснажне 
одлуке суда који је меру изрекао, возачу саопшти у писаној форми и тај податак 
евидентира у регистар возача, односно регистар страних возача којима је изречена 
заштитна мера, односно мера безбедности. Достављање саопштења врши се у 
складу са одредбама Закона о општем управном поступку. 

 
Заштитна мера, односно мера безбедности почиње да тече од дана кад је 

возачу саопштена. 
 
Изузетно, уколико постоје оправдани разлози, територијално надлежна 

организациона јединица Министарства унутрашњих послова може, возачу коме је 
изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом у трајању од 
највише шест месеци, одредити да ова мера почне да тече најкасније у року од 30 
дана од дана када му је саопштена. 
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Министар унутрашњих послова прописаће начин и поступак извршења ових 

мера, вођење евиденција, као и изглед обрасца којим се возач у писаној форми 
обавештава о времену трајања изречене мере. 

 
О извршеним мерама из овог члана које су изречене лицима која имају страну 

возачку дозволу због тежих прекршаја из области безбедности јавног саобраћаја или 
других прекршаја прописаних овим законом, у трајању од шест месеци или дуже, 
министарство надлежно за унутрашње послове, ће, без одлагања, обавестити 
државу чији је орган издао страну возачку дозволу. 
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ОДЛУКА О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА 
НИША 

(„Сл. лист града Ниша“, бр. 105/2015 и 138/2017) 
 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком уређују се организација, начин и ближи услови за обављање 
такси превоза путника на територији Града Ниша. 
   

Члан 2. 
 

 Градско веће Града Ниша, на предлог Градске управе града Ниша - 
секретаријата надлежног за послове саобраћаја, доноси програм којим се, у складу 
са законом и саобраћајно техничким условима, дефинише организовање такси 
превоза,  у оквиру којег се одређује и оптималан број такси возила. 
 
 Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана дефинишу се за 
петогодишњи период, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и стања 
техничког регулисања саобраћаја на територији јединице локалне самоуправе. 
 

Члан 3. 
 

           Такси превоз могу обављати правна лица и предузетници чија је претежна 
делатност такси превоз путника, који су за обављање те делатности регистровани у 
Регистру привредних субјеката, у складу са законом којим се уређује регистрација 
привредних субјеката и који имају одобрење Градске управе града Ниша - 
секретаријата надлежног за послове саобраћаја за обављање такси превоза путника  
(у даљем тексту: превозник). 
 

II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
 

А) ПРЕДУЗЕТНИК 
 

Члан 4. 
 

   За обављање такси превоза предузетник, поред услова прописаних законом, 
мора да испуњава и следеће услове: 

1. да има возачку дозволу „Б" категорије, најмање пет година; 
2.  да има најмање трећи степен стручне спреме (у складу са законом); 
3. да има лекарско уверење о способности за возача за управљање возилом 

којим се обавља такси превоз, које није старије од три године; 
4. да је власник такси возила којим се обавља такси превоз путника (у даљем 

тексту: такси возило), односно да је прималац лизинга; 
5. да има положен испит о познавању прописа који регулишу такси превоз и о 

познавању Града Ниша, што се доказује уверењем о положеном испиту; 
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6.  да му није изречена мера забране управљања моторним возилом „Б" 
категорије, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци; 

7.  да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање 
делатности такси превоза, односно да му правоснажним решењем о прекршају није 
изречена заштитна мера забране обављања делатности, док трају правне 
последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које није старије од шест 
месеци; 

8.  да је извршио преглед такси возила код Градске управе града Ниша – 
секретаријата надлежног за инспекцијске послове, што се доказује решењем 
саобраћајног инспектора о испуњености услова прописаних законом и чланом 9. ове 
одлуке; 

Члан 5. 
 

 Испит из члана 4. став 1. тачка 5. ове одлуке полаже се по програму за 
полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и 
области познавања Града Ниша. 
 
 Програм из става 1. овог члана доноси Градоначелник Града Ниша који 
образује испитну комисију и именује њене чланове. 
 
 Поступак, начин и организација полагања испита из члана 4. став 1. тачка 5. 
ближе ће се уредити Правилником о полагању испита који ће донети испитна 
комисија из става 2 овог члана.  
 

Б) ПРИВРЕДНО ДРУШТВО,  
ОДНОСНО ДРУГО ПРАВНО ЛИЦЕ 

 
Члан 6. 

 
 За обављање такси превоза, привредно друштво, односно друго правно лице 
регистровано за обављање ове делатности, поред услова прописаних законом, мора 
да испуњава и услове из чл. 4. став 1. тач. 4, 7 и 8. ове одлуке. 
 
 Поред услова из става 1 овог члана привредно друштво, односно друго правно 
лице регистровано за обављање делатности такси превоза мора да има запосленог 
радника такси возача, у складу са чланом 8. ове одлуке. 
 

В) ТАКСИ ВОЗАЧ 
 

Члан 7. 
 

       Такси возач  је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси 
превоз, као предузетник или као запослени код правног лица. 

 
Члан 8. 

 
 Такси возач мора да испуњава услове прописане чланом 4. став 1. тач. 1,2,3,5,и 
6. ове одлуке. 
 Поред услова из става 1. овог члана, такси возач мора да има закључен уговор 
о раду са превозником и пријаву на обавезно социјално осигурање. 
 Превозник је одговоран да се такси возач, у прописаном року, подвргне 
редовном здравственом прегледу и да води евиденцију о тим прегледима. 
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 Превозник не може било којом својом радњом која се односи на уступање на 
коришћење кровне ознаке Града Ниша, такси табле, налепнице, уступање 
докумената са својим пословним именом, уступање такси дозволе, уступање такси 
возила и друго, да омогући другим правним или физичким лицима која не испуњавају 
услове прописане законом и овом одлуком, да обављају такси превоз.    

 
Г) ТАКСИ ВОЗИЛО 

 
Члан 9. 

 
 Такси возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних законом 
мора да испуњава и следеће услове: 

1. да има уграђен исправан, оверен и опремљен са инсталацијама таксиметар, 
који мора бити постављен тако да износ на таксиметру буде путнику видљив; 

2. да има исправан суви противпожарни апарат са важећим роком употребе, на 
приступачном месту; 

3. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење; 
4. да има блок рачуна у којем је сваки лист оверен печатом; 
5. да је чисто, уредно обојено и без унутрашњих и спољашњих оштећења 

(естетски изглед); 
6. да је важећи ценовник услуга тако постављен у такси возилу да је видљив 

путнику, димензија: најмање ширине 10 cm и најмање висине 10 cm; 
7. да има на видном месту  истакнуту такси дозволу за такси возило и такси 

дозволу за такси возача и у горњем десном углу предњег ветробранског стакла са 
унутрашње стране на стаклу залепљену налепницу у складу са чланом 10. став 1. 
ове одлуке,;  

8. да на крову возила има истакнуту такси таблу правоугаоног, полуелипсастог 
и сличног облика, на којој је са обе стране исписана ознака „TAXI" која мора да 
садржи број и обележје асоцијације којој припада, а уколико не припада ниједној 
асоцијацији на крову свог возила мора да има само ознаку „TAXI"; 

9. да има кровну ознаку Града Ниша видно постављену на крову аутомобила. 
 10. да су за возило издате регистарске таблице према месту седишта такси 
превозника и чија регистарска ознака садржи латинична слова „TX" на задње две 
позиције 
 Контролни технички преглед такси возила врши се сваких шест месеци. 
  

Члан 10. 
 

 Градска управа града Ниша – секретаријат надлежан за инспекцијске послове -
саобраћајни инспектор, проверава испуњеност услова за такси возило прописаних 
законом и чланом 9. став 1. тачка 1,2,3,5,8 и 10 и члана 11. ове одлуке, о чему 
доноси решење и издаје налепницу која садржи: грб Града Ниша и период важења 
решења. 
 Испуњеност услова утврђених законом и чл. 9 и 11. ове одлуке, Градска управа 
града Ниша – секретаријат надлежан за инспекцијске послове утврђује прегледом 
возила и увидом у следећу документацију: важећу саобраћајно-техничку 
документацију (саобраћајну дозволу) и полису о осигурању путника од последица 
несрећног случаја у јавном превозу. 
 О донетим решењима Градска управа града Ниша – секретаријат надлежан за 
инспекцијске послове води евиденцију. 
 Превозник је дужан да једном годишње изврши редован преглед  такси возилa   
у Градској управи града Ниша – секретаријату надлежном за инспекцијске послове, 
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најкасније до истека важења решења о испуњености услова за такси возило из става 
1 овог члана. 
 Уз захтев за редован преглед такси возила, из претходног става превозник 
подноси и важећу такси дозволу за такси возило. 
 Приликом прегледа из става 4. овог члана, саобраћајни инспектор, проверава 
испуњеност услова за такси возило прописаних законом и чланом 9. и 11. ове 
одлуке, о чему доноси решење и издаје налепницу која садржи: грб Града Ниша и 
период важења решења. 

 
Члан 11. 

 
 Превозник је дужан да приликом регистрације такси возила осигура путнике  од 
последица несрећног случаја у јавном превозу. 

 
III ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТАКСИ ПРЕВОЗА, ТАКСИ  

ДОЗВОЛА, КРОВНА ОЗНАКА И НАЛЕПНИЦА 
 

Члан 12. 
 
 Решење којим се одобрава обављање делатности такси превоза на територији 
Град Ниша издаје Градска управа града Ниша – секретаријат надлежан за послове 
саобраћаја на основу испуњености услова из члана 4.,6. и 9. став 1. тачка 1, 2, 3, 5, 
8. и 10.  ове одлуке. 

Члан 13. 
 

 Захтев за издавање такси дозволе за такси возило и такси дозволе за такси 
возача и кровне ознаке превозник подноси Градској управи града Ниша – 
секретаријату надлежном за послове саобраћаја. 
 Уз захтев из става 1. овог члана, превозник је дужан да приложи решење о 
регистрацији у регистру привредних субјеката и доказе о испуњености услова из чл. 
4, 6., 8 и 9. ове одлуке. 
 Уколико Градска управа града Ниша – секретаријат надлежан за послове 
саобраћаја, на основу доказа из става 2. овог члана, утврди да су испуњени услови 
за обављање такси превоза доноси решење којим се одређује евиденциони број за 
такси возило издавањем кровне ознаке и издаје такси дозволу за такси возило и 
такси дозволу за такси возача. 
 За такси возило којим се обавља такси превоз може се одредити само једна 
кровна ознака и издати једна такси дозвола за такси возило из става 3. овог члана. 
 О додељеним кровним ознакама и издатим такси дозволама управа надлежна 
за послове саобраћаја води Регистар. 
 Изглед кровне ознаке прописује Градска управа града Ниша – секретаријат 
надлежан за послове саобраћаја. 
 

Члан 14. 
 

 Образац такси дозволе прописује Градска управа града Ниша – секретаријат 
надлежан за послове саобраћаја. 
 Такси дозвола за такси возило предузетника садржи следеће податке: 
 

1. редни број регистра, 
2. име, презиме предузетника, његов јединствени матични број и матични број 

радње (МБ),  
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3. порески идентификациони број (ПИБ)  
4. адресу седишта радње и пребивалишта предузетника, 
5. регистарску ознаку, марку и тип такси возила, 
6. датум издавања такси легитимације, 
7. назив такси удружења, уколико је предузетник његов члан, 
8. место за упис промене података о такси возилу и такси превознику и место 

за упис привременог престанка обављања делатности, 
9. евиденциони број такси возила-кровне ознаке Града Ниша. 

 У такси дозволи такси возила привредног друштва, односно другог правног 
лица, поред података из става 2. тач. 1,3,5,6,8 и 9 овог члана, уноси се и његов 
назив, матични број и седиште. 

 
Члан 15. 

 
 Такси дозвола такси возача садржи следеће податке: 

1. редни број регистра, 
2. фотографију возача, 
3. име, презиме и јединствени матични број, 
4. адресу пребивалишта, 
5. датум издавања такси дозволе. 

 
 Такси дозвола за такси возача запосленог код привредног друштва, односно 
другог правног лица поред података из става 1. овог члана садржи и назив 
привредног друштва, односно другог правног лица код кога је возач запослен  док 
такси дозвола за такси возача код предузетника садржи податке о  регистрацији 
предузетника. 
 

Члан 16. 
 
 Превозник је дужан да: 
 

1. сваку промену података које садрже такси дозволе и друге исправе у смислу 
ове одлуке  писаним путем пријави управи надлежној за послове саобраћаја, у року 
од осам дана од дана настале промене, 

2. сваку промену која се односи на такси возило  писаним путем пријави 
Градској управи града Ниша - секретаријату надлежном за инспекцијске послове, у 
року од осам дана од дана настале промене, 

3. у случају привременог односно трајног престанка обављања делатности 
такси превоза, писаним путем обавести Градску управу града Ниша - секретаријат 
надлежан за послове саобраћаја у року од осам дана од дана подношења захтева 
Агенцији за привредне регистре и  управи  врати такси дозволу за такси возило, 
такси дозволу за такси возача, кровну ознаку. 

4. у случају оштећења налепнице одмах, писаним путем, обавести управу 
надлежну за инспекцијске послове и врати оштећену налепницу. 

 
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА 

 
Члан 17. 

 
 Такси стајалиште (у даљем тексту: 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 
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сигнализацијом сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на 
јавним путевима. 

           Стајалишта из става 1.  овог члана одређује Градска управа града Ниша – 
секретаријат надлежан за послове саобраћаја у складу са саобраћајно-техничким и 
урбанистичким условима. 

Члан 18. 
 

 На стајалишту се места за стајање такси возила обележавају хоризонталном 
сигнализацијом жуте боје, а на почетку и на крају стајалишта истом бојом уписује се 
ознака „TAXI". 
 Стајалиште се обележава вертикалним саобраћајним знаком: (III-32) 
„паркиралиште" и допунском таблом: „за TAXI возила" са исписаним укупним бројем 
такси места. 
 

Члан 19. 
 

 Такси стајалишта могу да користе само превозници који су регистровани за 
обављање делатности у складу са одредбама закона и ове одлуке. 
 На стајалишту се такси возила постављају према редоследу долазака и у 
границама обележених такси места. 
 За време коришћења стајалишта такси возач је обавезан да буде у свом такси 
возилу или поред возила. 
 

V НАЧИН РАДА ТАКСИ ВОЗАЧА 
 

Члан 20. 
 

   За време вршења услуге такси превоза, такси возач код себе мора да  има: 
- важећу такси дозволу за такси возача, 
За време вршења услуге такси превоза обавеза превозника је да се у возилу 

налази: 
-   важећа такси дозвола за такси возило, 
-   решење о испуњености услова возила за обављање такси превоза, 
-    полиса осигурања путника  од последица несрећног случаја у јавном превозу   
     која одговара возилу којим се управља и 
-  фотокопија решења Агенције за привредне регистре о регистрацији у 

Регистру  привредних субјеката,  издатог на име такси превозника, чијим 
возилом/возилима се обавља такси превоз. 

 
Члан 21. 

 
   За време вршења услуга такси превоза, такси возило мора да има: 

- истакнуту важећу налепницу у горњем десном углу ветробранског стакла, 
-  истакнуту такси таблу  на крову возила, дефинисану чланом 9 став 1 тачка 8., 
- кровну ознаку Града Ниша, видно постављену на крову возила. 

 
Члан 22. 

 
   Путник може да одбије да уђе у такси возило наручено путем диспечерског 
центра, ако основано посумња да је такси возач под утицајем алкохола или опојних 
дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост возила запрљана. 
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Члан 23. 
 

  Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими сваког путника, као и 
лични пртљаг путника према величини простора за пртљаг и носивости такси 
возила. 
  У возилу којим се обавља такси превоз путника не могу се превозити деца 
испод шест година старости без пратиоца, лица оболела од заразних болести, лица 
у напитом стању, животиње, посмртни остаци, експлозиви, лако запаљиве, отровне, 
радиоактивне, нагризајуће, заразне материје и органски пероксиди. 
 

Члан 24. 
 

Такси превозник је дужан да приликом отпочињања превоза укључи 
таксиметар или преузме потврду о фиксној цени са стајалишта која су од посебног 
интереса за град. 

Такси превозник за извршену услугу превоза наплаћује цену превоза у износу 
који показује таксиметар у тренутку завршетка превоза или цену по издатој потврди.  
 

Члан 25. 
 

 Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места 
опредељења или путем који путник одреди, a у складу са важећим режимом 
саобраћаја. 

 
VI ТАКСИ ТАБЛА 

 
Члан 26. 

 
 Такси  табла служи за идентификацију такси возила. 
 Такси табле возила превозника који су чланови удружења, садрже назив 
удружења. 
 Такси возач је дужан да такси таблу држи укључену увек када је возило 
слободно. 
 На такси табли не могу се постављати рекламно-пропагандне поруке. 
 Уколико такси возач такси возило користи за сопствене потребе или уколико не 
обавља делатност такси превоза, дужан је да такси таблу привремено скине са такси 
возила. 
 

Члан 27. 
 

 Такси возила могу користити саобраћајне траке намењене за јавни градски и 
приградски превоз путника искључиво за кретање. 
 

VII НАКНАДА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 28. 

 
Цену услуге за обављање такси превоза чини збир појединачних цена, и то: за 

старт, по једном пређеном километру, по времену чекања, по доласку на адресу по 
позиву и по комаду пртљага који се превози, које се одређују у зависности од доба 
дана и ноћи, од дана у недељи и подручја на коме се вожња обавља. 
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Цену у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на 
територији Града Ниша актом утврђује Градско веће Града Ниша. 

На  цену у оквиру такси тарифе, превозници не могу да дају попуст. 
 Ценовником мора да се предвиди посебна доплата за лични пртљаг путника 

тежи од 30 kg. 
Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 30 kg, путник мора да буде упознат и 

сагласан пре започињања такси превоза, у супротном путник није у обавези да исти 
плати. 

Члан 29. 
 

 Такси возач је дужан да, изда оверен такси рачун о пруженој услузи.  
 Рачун садржи: 

1. податке о превознику (назив предузетника, односно пословно име 
привредног друштва, односно другог правног лица као и име и презиме такси 
возача), 

2. регистарски број такси возила, 
3. редни број рачуна, 
4. датум и време издавања, 
5. пређене километре, 
6. време почетка и краја вожње, 
7. цену услуге превоза, 
8. потпис и печат. 

 У случају да такси возач не изда путнику такси рачун из става 1. овог члана, на 
крају вожње, путник није у обавези да плати цену услуге такси превоза. 
 

Члан 30. 
 

 У случају немогућности да заврши започети такси превоз, такси возачу припада 
као накнада половина износа који покаже таксиметар у моменту прекида такси 
превоза, осим у случају квара такси возила, када му не припада накнада. 
 У случају квара такси возила, такси возач је дужан да путнику обезбеди 
наставак започетог ауто такси превоза другим такси возилом. 
 

VIII  ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА  
ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 
Члан 31. 

 
 Градска управа града Ниша – секретаријат надлежан за послове саобраћаја 
донеће решење о престанку важења решења којим се одобрава обављање 
делатности такси превоза, у случају привременог односно трајног престанка 
обављања делатности такси превоза, престанка неког од услова утврђених законом 
и чланом 4. и 6. ове одлуке, као и у другим случајевима предвиђеним законом за 
престанак рада предузетника, привредног друштва, односно другог правног лица. 
 Превозник је дужан да у року од 3 дана од дана уручења решења из става 1 
овог члана, управи надлежној за послове саобраћаја, врати кровну ознаку Града 
Ниша, такси дозволе за такси возило и такси дозволе за такси возаче, осим у случају 
да исте није већ вратио по другом основу. 

 
IX НАДЗОР 

 
Члан 32. 
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 Надзор над спровођењем ове одлуке врши Градска управа града Ниша – 
секретаријат надлежан за послове саобраћаја. 
 Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Градска управа града 
Ниша – секретаријат надлежан за за инспекцијске послове-саобраћајни инспектор. 
 Превозник и такси возач су дужни да саобраћајном инспектору омогуће 
несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и у року који 
саобраћајни инспектор одреди, доставе потребне податке и поступе по налогу 
инспектора. 

Члан 33. 
 

Комунално-полицијске послове у области такси превоза обавља комунални 
полицајац. 

Комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова, поред 
законом утврђених овлашћења, поступа  у складу са овлашћењима  утврђеним овом 
одлуком.  

Уколико комунални полицајац у обављању комунално-полицијских послова 
уочи повреду прописа из надлежности другог органа обавестиће одмах о томе 
надлежни орган, писаним путем.  

 
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 34. 

 
 Новчаном казном од 30.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1.  не испуњава услове из члана 4. тачка 1,2,4,5,6, 7 и 8 
2.  ако поступи супротно члану 8. став 4,   
3. обавља делатност такси превоза путника такси возилом које не испуњава 

услове из члана 9. ст. 1 и 2 
4. не изврши технички преглед такси возила у року утврђеном чланом 9. став 2., 
5. не поступи у складу са чланом 10. став 4., 
6. не осигура путнике  од последица несрећног случаја у јавном превозу (члан 

11), 
7. не поступи у складу са чланом 16. став 1 тачка 3. и 4., 
8. ако поступи супротно члану 19., 
9. такси табла такси возила није укључена у складу са чланом 26. став 3,  
10. не поступи у складу са чланом 32. став 3. 
 

Члан 35. 
 

 Новчаном казном од 80.000,00 динара казниће се за прекршај привредно 
друштво, односно друго правно лице ако: 

1.  не испуњава услове из чл. 6.,  
2.  ако поступи супротно члану 8. став 4,   
3. обавља делатност такси превоза путника такси возилом које не испуњава 

услове из члана 9. ст. 1. и 2., 
4.  не изврши технички преглед такси возила у року утврђеном чланом 9. став   

2., 
5.  не поступи у складу са чланом 10. став 4., 
6.  не осигура путнике  од последица несрећног случаја у јавном превозу (члан 

11.), 
7.  такси табла возила није укључена у складу са чланом 26.став  3,  
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8.  не поступи у складу са чланом 32. став 3  
9.  не поступи у складу са чланом 16. став 1, тачка 3. и 4. 
10. ако поступи супротно члану 19. 

 Новчаном казном од 20.000,00 динара казниће се одговорно лице у привредном 
друштву, односно другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана. 

 
Члан 36. 

 
 Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се за прекршај предузетник ако: 

1. не пријави промену података које садрже такси дозвола возача и такси 
дозвола  возила (члан 16. став 1, тачка 1. и 2.), 

2. ако у такси возило прими децу до шест година без пратиоца (члан 23. став 
2.), 

3. ако поступи супротно члану 24., 
4. путника не превезе најкраћим путем (члан 25.), 
5. на такси табли постави рекламно пропагандне поруке (члан 26. став 4.), 
6. такси возило користи за сопствене потребе, а не скине такси таблу (члан 26. 

став 5.), 
7. путнику не изда, односно изда рачун који не садржи податке из члана 29., 

 Новчаном казном од 50.000,00 динара казниће се привредно друштво, односно 
друго правно лице за прекршај из става 1. овог члана. 
 Новчаном казном од 10.000,00 динара казниће се одговорно лице у привредном 
друштву, односно другом правном лицу за прекршај из става 1.  овог члана. 
 

Члан 37. 
 

 Новчаном казном од 6.000,00 динара казниће се за прекршај такси возач 
запослен код превозника ако: 

1. не пријави промену података које садрже такси дозвола за такси возача и 
такси  дозвола за такси возило (члан 15.), 

2. ако у такси возило прими децу до шест година без пратиоца (члан 23. став 
2.), 

3.  ако поступи супротно члану 24., 
4. путника не превезе најкраћим путем (члан 25.), 
5. такси возило користи за сопствене потребе, а не скине такси таблу (члан 26. 

став 5.), 
6. путнику не изда, односно изда рачун који не садржи податке из члана 29., 
7. не поступи у складу са чланом 32. став 3.   
8. ако поступи супротно члану 19. 

 
Члан 38. 

 
          Казниће се новчаном казном у износу од 50.000,00 динара привредно друштво, 
односно друго правно лице, новчаном казном у износу од 10.000,00 динара 
предузетник, новчаном казном у износу од 10.000,00 динара одговорно лице у 
правном лицу и физичко лице - такси возач у износу од 6.000,00 динара, ако такси 
возач не поседује документа прописана чланом 20, односно ако такси возило нема 
обележја прописана чланом 21. 

Члан 38а. 
 

За прекршаје прописане овом одлуком, саобраћајни инспектор, односно 
комунални полицајац издаје прекршајни налог у складу са законом.  
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На основу члана 17 став 2 Одлуке о такси превозу путника на територији града 
Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 105/2015 и 138/2017) Градска управа града 
Ниша - Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и саобраћај, донoси 

РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ТАКСИ СТАЈАЛИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА НИША 

(„Сл. лист града Ниша“, бр. 55/2018) 
 

I 
 

          Овим Решењем се одређују такси стајалишта на територији Града Ниша са 
бројем места за стајање такси возила. 
 

II 
 

           Такси стајалишта су уређене и одређене саобраћајне површине, намењене за 
стајање такси-возила у току рада превозника и налазе се на следећим локацијама: 
 

1. Улица Цара Душана, са десне стране иза раскрснице са улицом Мије 
Петровића – 5 (пет) места за стајање такси возила на коловозу 

2. Улица Николе Пашића, испред улаза у пословно тржни центар Калча – 6 
(шест) места за стајање такси возила на коловозу 

3. Улица Николе Пашића, преко пута Скупштине Града Ниша – 5 (пет) места за 
стајање такси возила на коловозу 

4. Улица Ђуке Динић, у зони главног улаза у тврђаву – 6 (шест) места за стајање 
такси возила на коловозу 

5. Трг краља Александра, испред Правног факултета – 10 (десет) места за 
стајање такси возила на коловозу 

6. Улица Ђуке Динић, у зони Аутобуске станице – 6 (шест) места за стајање 
такси возила на тротоару 

7. Улица Димитрија Туцовића, преко пута Железничке станице – 10 (десет) места 
за стајање такси возила на тротоару 

8. Улица Стевана Прововенчаног, код Учитељског дома – 6 (шест) места за 
стајање такси возила на тротоару  

9. Улица Војводе Танкосића, код Дома здравља, иза раскрснице са улицом 
Војводе Мишића – 16 (шеснаест) места за стајање такси возила и то: 6 (шест) 
места на коловозу са десне стране и 10 (десет) места на коловозу са леве 
стране 

10. Улица Византијски булевар, у зони Трга Светог Саве, пре раскрснице са 
Булеваром Немањића – 10 (десет) места за стајање такси возила на тротоару 

11. Улица Књажевачка, испред поште, 4 (четири) места за стајање такси возила 
на тротоару  

12. Улица Зетска код Градске болнице, пре раскрснице са Булеваром др Зорана 
Ђинђића са десне стране – 7 (седам) места за стајање такси возила на 
тротоару 

13. Трошарина, код аутобуске окретнице – 12 (дванаест) места за стајање такси 
возила на коловозу 
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14. Улица Орловића Павла, пре раскрснице са улицом Вожда Карађорђа, са леве 
стране – 4 (четири) места за стајање такси возила на коловозу 

15. Ново Гробље – 4 (четири) места за стајање такси возила на паркинг простору 

16. Улица Србињска, после раскрснице са улицом Књажевачком, са десне стране, 
код пијаце Дурлан – 3 (три) места за стајање такси возила на тротоару 

17. Нишка Бања код окретнице, у улици Трг Републике, са десне стране гледано 
ка пешачкој зони (зона окретнице) -  2 (два) места за стајање такси возила на 
коловозу  

18. Улица 9. бригаде, код улаза у халу Чаир – 6 (шест) места за такси возила на 
тротоару 

19. Улица Епископска, након Палилулске рампе, у смеру ка Тргу 14. октобар, са 
десне стране – 2 (два) места за стајање такси возила на коловозу 

20. Меморијални комплекс Бубањ, испред улаза – 3 (три) места за стајање такси 
возила на паркингу 

21. Аеродром Константин Велики Ниш – 5 (пет) места за стајање такси возила 

22. Улица генерала Милојка Лешјанина, код отвореног тржног центра – 5 (пет) 
места за стајање такси возила на тротоару 

23. Трг Петра Бојовића, на паркингу испред раскрснице са улицом 7. јули – 4 
(четири) места за стајање такси возила на коловозу 

24. Трг Павла Стојковића, испред НИС-ове бензинске станице – 8 (осам) места за 
стајање такси возила на тротоару 

25. Рода центар, у зони западног улаза, 7 (седам) места за стајање такси возила 
на коловозу 

26. Kлинички центар, на паркингу испред главног улаза, 12 (дванаест) места за 
стајање такси возила 

27. Улица Цара Душана, са десне стране иза раскрснице са улицом Војводе Вука 
– 3 (три) места за стајање такси возила на коловозу  

 
Локације такси стајалишта, одређене наведеним решењем, приказане су у прилогу 3. 
 

На основу Правилника о саобраћајној сигнализацији, место такси стајалишта се 
означава вертикланим саобраћајним знаком (III-49.1): 
 

 
 

За обележавање места за такси стајалиште користи се хоризонтална ознака V-16.3: 
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 На основу члана 94 став 6 Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закон и 
83/2018), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 
и 143/2016) и члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша („Службени 
лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/ 2016, 124/2016 и 144/2016),  

Градско веће града Ниша, доноси 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО 
КОЈОЈ СЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА НИША 

(„Сл. лист града Ниша“, бр. 9/2019) 
 

Члан 1 
 

    Овим решењем утврђује се цена у оквиру такси тарифе по којоj се такси 
превоз мора обављати на територији Града Ниша:                                                                                                                                            

Редни 
број 

Назив 
Тарифа I 
(динара) 

Тарифа II 
(динара) 

Тарифа III 
(динара) 

1. Старт 110 110 110 

2. Вожња по километру 40 50 65 

3. Чекање по часу 500 500 500 

 
У цене такси превоза урачунат је и превоз пртљага путника. 

      
Члан 2 

 

Тарифа I примењује се радним данима и суботом у времену од 06:00-22:00 часова. 
Тарифа II примењује се у времену од 22:00-06:00 часова, у дане државних празника 
и недељом. 
Тарифа III примењује се ван града. 
 

Члан 3 
 

  Такси превозници су дужни да своје ценовнике услуга и мерне инструменте 
ускладе са овим решењем. 
 

Члан 4 
 Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о утврђивању цене 
у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града 
ниша („Сл. лист Града Ниша", број 53/2018). 
 

Члан 5 
   Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу Града Ниша".          
                                      
Број: 169-20/2019-03 
У Нишу, 21.02.2019. године 
                                                         

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 
Проф. др Милош Банђур, с.р. 
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 На основу члана 94 став 4 Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон и 
83/2018), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 
и 143/2016), Програма о оорганизовању такси превооза на територији града Ниша 
(„Службени лист града Ниша“, бр. 53/2018), члана 72. Пословника о раду Градског 
већа Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 1/2013, 95/2016, 98/2016, 
124/2016 и 144/2016),  

Градско веће града Ниша, доноси 
 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА ВОЗИЛА ЗА 
ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 

(„Сл. лист града Ниша“, бр. 53/2018) 
 
 

Члан 1 
 

     
Утврђује се да дозвољени број возила за обављање такси превоза на територији 
града износи 850 возила. 
 

Члан 2 
 

Ово решење објавити у „Службеном листу Града Ниша“. 
 
 
Број: 1506-6/2018-03 
У Нишу, 13.12.2018. године 
 
 
 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

 
Председник 

 
 

Дарко Булатовић с. р.  
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II. ПОЗНАВАЊЕ ГРАДА НИША 

 

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О НИШУ 

 
 

Град Ниш је један од најстаријих градова на Балкану. Према попису из 2011. 
године, у Нишу је живело 260.237 становника. Трећи је по величини у земљи, највећи 
град централне Србије и седиште Нишавског округа.  

 

Географски, Ниш се налази на раскрсници најважнијих балканских и европских 
саобраћајних праваца. У Нишу се коридор X, који води са севера, долином Мораве 
из правца Београда, рачва на правац ка југу, долином Вардара према Солуну и 
Атини, и правац ка истоку, долином Нишаве и Марице према Софији, Истанбулу и 
даље ка Блиском Истоку. 

 

Ниш је административни центар Нишавског округа и регионални центар 
југоисточне Србије. Осим општина које припадају Нишавском округу (Алексинац, 
Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ и Сврљиг). 

 

Град Ниш је од 2004. административно подељен на пет градских општина: 
Медијана (85.969 становника према попису из 2011. године), Палилула (73.801), 
Пантелеј (53.486), Црвени Крст (32.301) и Нишка Бања (14.680). 
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ПОЗНАВАЊЕ НАЈВАЖНИЈИХ ОБЈЕКАТА 

 
1. Администрација и јавна предузећа 

 
Р. б. Назив  Улица и број 

1.  Скупштина града Ниша Николе Пашића 24 

2.  Градска управа града Ниша Николе Пашића 24 

3.  Кабинет Градоначелника 7. јули 2 

4.  Градска Општина Медијана Париске Комуне бб 

5.  Градска Општина Нишка Бања Синђелићева 3 

6.  Градска Општина Палилула Бранка Радичевића 1 

7.  Градска Општина Пантелеј Гутенбергова 4а 

8.  Градска Општина Црвени Крст Булевар 12. фебруар 89 

9.  JП „Аеродром Ниш“ Ваздухопловаца 24 

10.  ЈКП "Горица" Тврђава бб 

11.  ЈКП "Градска топлана" Ниш Благоја Паровића 3 

12.  ЈКП "Медиана" Мраморска 10 

13.  ЈКП "Наисус" Књегиње Љубице 1/1 

14.  ЈКП "Обједињена наплата" Наде Томић 7 

15.  ЈКП "Паркинг сервис" Светозара Марковића 27 

16.  ЈКП "Тржница" Ђуке Динић 4 

17.  ЈКП Дирекција за јавни превоз Града Ниша Генерала Милојка Лешјанина 8 

18.  ЈП "Градска стамбена агенција" Генерала Милојка Лешјанина 41а 

19.  ЈП "Завод за урбанизам" 7. јули бр. 6 

20.  ЈП "Нишстан" Бранка Крсмановића 1 

21.  ЈП Дирекција за изградњу града 7. јули бр. 6 

22.  JП "Пчелица" Орловића Павла бб  

23.  ЈП Туристичка организација Ниша Вожда Карађорђа 27 

24.  Републички геодетски завод Генерала Транијеа 11 

25.  Нишавски управни округ 
Страхињића бана бб, ПЦ Амбасадор, 
3. спрат 

26.  Регионална привредна комора Добричка 2 

27.  Фонд за развој Булевар Немањића 14а 

28.  МУП РС, Полицијска управа Ниш Наде Томић 14 

29.  Полицијска испостава Црвени Крст Булевар 12. Фебруар 29 

30.  Полицијска испостава Пантелеј Књажевачка 120а 

31.  Полицијска испостава Нишка Бања Синђелићева 3 

32.  Управа за ванредне ситуације Војводе Мишића 56 

33.  Жандармерија Ниш Ивана Милутиновића 61 

34.  ЈП Телеком AД Вожда Карађорђа 11 

35.  ПД "Југоисток" Булевар Др Зорана Ђинђића 46а 

36.  ЈП Пошта Србије – Радна јединица Ниш Вожда Карађорђа 13 

37.  Агенција за реституцију – ПЈ Ниш Булевар Др Зорана Ђинђића 17 

38.  
Секретаријат за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај 

Вожда Карађорђа 24, I спрат 

39.  Секретаријат за инспекцијске послове Николе Пашића 24, III спрат 

40.  
Локална пореска администрација града 
Ниша  

Обреновићева 46, ТПЦ Калча, III 
спрат,  ламела Ц 

41.  АПР-организациона јединица Ниш 
Обреновићева бб, ТПЦ Калча, ламела 
б, I спрат, локал 40 
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2. Здравство и социјална заштита 
 

Р. б. Назив  Улица и број 

1.  Клинички центар Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 48 

2.  Институт за јавно здравље Булевар др Зорана Ђинђића 50 

3.  Војна болница Булевар др Зорана Ђинђића бб 

4.  Дом здравља Војводе Танкосића 15 

5.  Завод за здравствену заштиту радника Ниш Војислава Илића бб 

6.  Завод за здравствену заштиту студената Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 52а 

7.  Завод за хитну медицинску помоћ Војсилава Илића бб 

8.  Апотека Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 6 

9.  Завод за плућне болести и туберкулозу Ниш Булевар др Зорана Ђинђића 83 

10.  
Установа за дневни боравак деце и омладине 
ометене у развоју - "Мара" 

Сестре Баковић бб 

11.  Центар за социјални рад „Свети Сава“ Светозара Марковића 41 

12.  Геронтолошки центар Радних бригада 15 

13.  ЗС Ратко Павловић Ратка Павловића 79 

14.  ЗС Душко Радовић Милојка Лешјанина 22 

15.  ЗС 12. Фебруар Јелене Димитријевић бб 

16.  ЗС Расадник Старца Вујадина 1 

17.  ЗС Бубањ Салвадора Аљенда бб 

18.  ЗС Лира Алексиначка 1 

19.  ЗС Нишка Бања Рузвелтова бб 

20.  ЗС Ново Село Јастребачких партизана бб 

21.  ЗС Брзи брод Нишавска бб 

22.  ЗС Никола Тесла Насеље Никола Тесла 

23.  ЗС Делијски вис Марина Држића 

24.  ЗС Дуваниште Мајаковског бб 

25.  ЗС Ледена Стена Жртава фашизма 1 

26.  ЗС Црвена Звезда Копаоничка бб 

27.  ЗС Доња Врежина 8. Конгреса 1 

28.  Железничка амбуланта Ниш Димитрија Туцовића 12 

29.  
Институт за лечење и рехабилитацију Нишка 
Бања 

Српских јунака 2 

30.  Дом здравља Хипократ Ниш Првомајска 14 

31.  Клиника Маја Византијски булевар 33 

32.  Болница Ђорић Борова 14 

33.  Болница Sava Surgery Булевар др Зорана Ђинђића 89 

34.  Поликлиника Mirabilis Хајдук Вељкова 25 

35.  Поликлиника Панајотовић Драгише Цветковића 29 

36.  Поликлиника Neolab Булевар Немањића 67 

37.  Поликлиника Human Булевар др Зорана Ђинђића 14-24 

38.  Поликлиника Varnava  Зеленгорска 27а 

39.  Поликлиника Kardio-medika Војводе Мишића 58 

40.  Поликлиника Bocokić Николетине Бурсаћа 8 

41.  Поликлиника Dr Nikolić Игманска 83 

42.  Поликлиника Viva lab 7. јули 28а 

43.  Поликлиника Longa Vita Учитељ Тасина 9а 

44.  Поликлиника Life IMPULS Булевар Немањића 46А 
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3. Образовање 
 
Р. б. Назив  Улица и број 

1.  Универзитет у Нишу Универзитетски трг 2 

2.  Универзитетска библиотека „Никола Тесла“ Кеј Мике Палигорића 2a 

3.  Народни универзитет Ниш Трг краља Милана 8 

4.  
Дечији културно образовни и рекреативни 
центар ниш 

IX бригаде 10 

5.  
Регионални центар за професионални развој 
запослених у образовању 

Париске комуне бб 

6.  Грађевинкско - архитектонски факултет Александра Медведева 14 

7.  Економски факултет Трг краља Александра 11 

8.  Електронски факултет Александра Медведева 14 

9.  Машински факултет Александра Медведева 14 

10.  Медицински факултет Булевар др Зорана Ђинђића 81 

11.  Правни факултет Трг краља Александра 11 

12.  Природно – математички факултет Вишеградска 33 

13.  Факултет заштите на раду Чарнојевића 10а 

14.  Факултет уметности Кнегиње Љубице 10 

15.  Факултет спорта и физичког васпитања Чарнојевића 10А 

16.  Филозофски факултет Ћирила и Методија 2 

17.  Гимназија "Стеван Сремац" Ниш Вожда Карађорђа 27 

18.  Гимназија "Бора Станковић" Ниш Вожда Карађорђа 27 

19.  Гимназија "Светозар Марковић" Ниш Бранка Радичевића 1 

20.  Гимназија "9. мај" Ниш Јеронимова 18 

21.  Административно-биротехничка школа Ниш Трг краља Милана 8 

22.  Економска школа Ниш Мајаковског 2 

23.  Трговинска школа Ниш Мајаковског 2 

24.  Угоститељско-туристичка школа Ниш Мајаковског 2 

25.  Медицинска школа Ниш Зетска 55 

26.  ЕТШ "Никола Тесла" Ниш Александра Медведева 18 

27.  ЕТШ "Мија Станимировић" Ниш 
Булевар Светог цара Константина 
32-34 

28.  Машинска школа Ниш Шумадисјка 1А 

29.  МТШ "15.мај" Ниш Александра Медведева 22 

30.  Техничка школа "12.фебруар" Ниш Александра Медведева 22 

31.  ГТШ „Неимар“ Ниш Београдска 18 

32.  Прехрамбено-хемијска школа Ниш Генерала Милојка Лешјанина 23 

33.  Школа моде и лепоте Ниш Генерала Милојка Лешјанина 23 

34.  Уметничка школа Ниш Првомајска 6 

35.  Музичка школа Ниш Првомајска 6 

36.  
Школа за основно и средње образовање 
"14.октобар" Ниш 

Гоцe Делчева 2 

37.  Специјална школа "Бубањ" Ниш Бубањских хероја 3 

38.  ОШ "Душан Радовић" Ниш Ђердапска 45 

39.  ОШ "Ћеле Кула" Ниш Радних бригада 28 

40.  ОШ "Свети Сава" Ниш Гарсије Лорке ББ 

41.  ОШ "Цар Константин" Ниш Великотрнавска ББ 

42.  ОШ "Ратко Вукићевић" Ниш Ратка Вукићевића 5 

43.  ОШ "Учитељ Таса" Ниш Рајићева 24 

44.  ОШ "Доситеј Обрадовић" Ниш Краљевића Марка 13А 

45.  ОШ "Радоје Домановић" Ниш Генерала Милојка Лешјанина 49А 

46.  ОШ "Вожд Карађорђе" Ниш Вождова 29 

47.  ОШ "Иван Горан Ковачић" Нишка Бања Ивана Горана Ковачића 14 

48.  ОШ "Ђура Јакшић" Јелашница 
Српских просветитеља бб 
Јелашница 

49.  ОШ "Душан Тасковић Срећко" Сићево Сићево 

50.  ОШ "Бубањски хероји" Ниш Бубањских хероја 1 

51.  ОШ "Краљ Петар Први" Ниш Војводе Путника 1 

52.  ОШ "Коле Рашић" Ниш Васе Чарапића 8Б 
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53.  ОШ "Сретен Младеновић Мика" Ниш Шабачка 20 

54.  ОШ "Бранко Миљковић" Ниш Љубомира Николића 3 

55.  ОШ "Десанка Максимовић" Чокот Ново Село 

56.  ОШ "Бранко Радичевић" Габровац Габровац 

57.  ОШ "Стефан Немања" Ниш Косовке девојке ББ 

58.  ОШ "Његош" Ниш Панталејска 60 

59.  ОШ „Чегар“ Ниш Школска ББ 

60.  ОШ "Мирослав Антић" Ниш Књажевачка 156 

61.  ОШ "Карађорђе" Горњи Матејевац Просветина 1, Горњи Матејевац 

62.  ОШ "Стеван Синђелић" Каменица Каменица 

63.  ОШ "Јован Јовановић Змај" Малча Малча 

64.  ОШ "Иво Андрић" Ниш Бранка Бјеговића бб 

65.  ОШ "Вук Караџић" Ниш Београдска 2 

66.  ОШ "Лела Поповић" Миљковац Горња Топоница 

67.  ОШ "Бранислав Нушић" Доња Трнава Доња Трнава 

68.  ОШ "Војислав Илић Млађи" Хум Данила Прице 108, Хум 

69.  ОШ "Први мај" Трупале Железничка бб, Трупале 

70.  ОШ "Богдан Благојевић" Медошевац Димитрија Туцовића 50 

71.  Основна музичка школа Ниш Првомајска 6 

72.  Специјална школа "Бубањ" Ниш Бубањских хероја 3 

73.  Специјална школа "14.октобар" Ниш Гоце Делчев 2 

 
4. Правосудни органи 

 
Р.б. Назив  Улица и број 

1.  Основни и виши суд  Вожда Карађорђа 23 

2.  Апелациони суд Војводе Путника бб 

3.  Прекршајни суд  Генерала Милојка Лешјанина 41а 

4.  Привредни суд Светосавска 7а 

5.  Казнено поправни завод у Нишу Милке Протић бб 

6.  Одељење управног суда у Нишу Војводе Путника бб 

7.  Одељење вишег прекршајног суда у Нишу Војводе Путника бб 

8.  Основно јавно тужилаштво у Нишу Вожда Карађорђа 23 

9.  Више јавно тужилаштво у Нишу Вожда Карађорђа 23 
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5. Привреда 
 

Р.б. Назив  Улица и број 

1.  Philip Morris Operations ad Niš Булевар 12. фебруар 74 

2.  Nissal – newmet doo Niška banja 
Булевар Светог цара Константина 
бб 

3.  Yumis doo Niš 
Булевар Светог цара Константина 
80-86 

4.  Leoni Wiring Systems Southeast doo Димитрија Туцовића бб 

5.  Yura corporation doo Радна зона Доње Међурово бб 

6.  Shinwon doo Радна зона Доње Међурово бб 

7.  Johnson electric doo Ваздухопловаца бб 

8.  Zumtobel group Електронска колонија, Брзи Брод 

9.  Yugo impex doo Niš Ваздухопловаца бб 

10.  Aster Tekstil doo Niš 
Булевар Светог цара Константина 
80-86 

11.  
Integrated Micro-Electronics d.o.o. Niš 
Niš – IMI 

Нишка Бања 

12.  Olimpias Knitting Srbija doo Niš Пантелејска 58 

13.  Kopex Min doo Булевар 12. Фебруар бб 

14.  Put-inženjering doo Niš Kњажевачка бб 

15.  Vulkan gume doo Niš Топлички партизански одред бб 

16.  PB Nitom doo Niš Ваздухопловаца бб 

17.  Unijapak doo Niš 
Булевар Светог цара Константина 
80-86 

18.  Don don pekara/Žitopek  Димитрија Туцовића 51 

19.  Niška pivara doo Игманска бб 

20.  Uni-stil doo Niš 
Булевар Светог цара Константина 
3 

21.  Blok signal doo Niš Сарајевска 2 

22.  Niška mlekara Никодија Стојановића Татка 28б 

23.  Milk house doo Niš Топонички пут бб 

24.  Vizus doo Рузмарина-Доња Врежина 15 

25.  Eurodeal doo Niš Kњажевачка 17 

26.  DMV doo Niš Kраљевића Марка бб 
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6. Културни објекти и споменици 
 

Р. б. Назив  Улица и број 

1.  Народна библиотека Стеван Сремац Боривоја Гојковића 9 

2.  Народно позориште Синђелићев трг бб 

3.  Позориште лутака Булевар др Зорана Ђинђића 7 

4.  Нишки симфонијски оркестар Генерала Милојка Лешјанина 16 

5.  Народни музеј Генерала Милојка Лешјанина 14 

6.  Галерија савремене ликовне уметности Кеј Кола Српских Сестара 1/II 

7.  Нишки културни центар Станоја Бунушевца бб 

8.  Историјски архив Тврђава бб 

9.  Завод за заштиту споменика Добричка 2 

10.  Музеј Медијана Булевар цара Константина бб 

11.  Музеј Ћеле Кула Др Зорана Ђинђића бб 

12.  Музеј здравствене заштите - Пастеров завод Булевар Др Зорана Ђинђића бб 

13.  Музеј логор "Црвени Крст" Булeвар 12. фебруар бб 

14.  Археолошка сала Николе Пашића 59 

15.  Ранохришћанске гробнице Јагодин мала 

16.  Црква Свете тројице – Саоборни храм Пријездина 7 

17.  Црква Светог Пантелејмона Сомборска  

18.  
Црква Светог цара Константина и царице 
Јелене 

Гарсије Лорке бб 

19.  Храм Светог Луке Краља Стефана Првовенчаног 

20.  Црква Светог Пророка Илије Нишка Бања 

21.  Црква Светог Николе Душана Поповића 

22.  Хиландарски метох Љубомира Николића 

23.  Габровачки манастир Габровац 

24.  Манастир Свети Јован Горњи Матејевац 

25.  Манастир Свете Петке - Иверица Сићевачка клисура 

26.  Манастир Пресвете Богородице Сићево 

27.  Храм Светог Илије Улица Младости 

28.  Црква Успења Пресвете Богородице Доња Врежина 

29.  Црква Светог Николе Хум 

30.  Латинска црква Горњи Матејевац 

31.  Римокатоличка црква Југ-богданова 1 

32.  Хришћанска Адвентистичка црква  7. јули 21 

33.  Ислам-агина џамија Генерала Милојка Лешјанина 

34.  Бали-бегова џамија Тврђава 

35.  Хасан-бегова џамија (Стара џамија) Шуматовачка 

36.  Споменик ослободиоцима Ниша Трг краља Милана 

37.  Тврђава Јадранска 

38.  Споменик на Чегру Чегар 

39.  Меморијални парк Бубањ Војводе Путника 

40.  Споменик краљу Александру Трг краља Александра 

41.  
Споменик Стевану Сремцу и Калчи и Чесма 
Стевана Сремца 

Копитарева 

42.  Казанџијско сокаче Копитарева 

43.  Чаирска чесма Трг краља Милана 

44.  Кућа Стамболисјких Николе Пашића 36 

45.  Бановина Универзитетски трг 

46.  Официрски дом Орловића Павла 28 

47.  Зграда Кабинета Градоначелника 7. јули број 2 

48.  Туристички инфо центар Тврђава Тврђава 

49.  Туристички инфо центар Обреновићева Обреновићева 38 

50.  Туристички инфо центар Аеродром Ваздухопловаца бб 

51.  Биоскоп „Вилин град“ Обреновићева 19 

52.  Биоскоп „Cineplexx“ Булевар Медијана 21, Stop Shop  
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7. Спортски клубови и спортски објекти 
 

Р.б. Назив  Улица и број 

1.  Фудбалски клуб „Раднички“ 9. бригаде бб 

2.  Фудбалски клуб "Цар  Константин“ Милентија Поповића бб 

3.  Женски фудбалски  клуб "Машинац ПЗП" Љубомира Николића бб 

4.  Бициклистички клуб „Железничар МБН Вождова 13 

5.  Фудбалски клуб „Синђелић“ Партизанска бб 

6.  Градски стадион Чаир 9. биргаде бб 

7.  Хала Чаир 9. биргаде бб 

8.  Хала Душан Радовић Ђердапска 45 

9.  Хала Мирослав Антић Књажевачка 156 

10.  Базени и мини аква парк Чаир Градски парк Чаир 

11.  Стонотениски дом Бранка Миљковића 1 

12.  Кајак кану клуб Гусар Нишавска бб 

13.  Градски стонотениски савез Ниша Бранка Миљковића 1 

14.  Тениска академија „Живковић“ Требињска 87 

15.  Ватерполо клуб Наис 9. бригаде 10 

16.  Регионални кошаркашки савез Исток Обреновићева 10 

17.  Атлетски клуб Железничар Зетска – градски стадион 

18.  Oдбојкашки клуб Стампедо Булевар Немањића, ТЦ Зона 2 

19.  Коњички клуб Чегар Железничка бб, Нишка бања 
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8. Смештај 
 

Р. б. Назив  Улица и број 

1.  Хотел „Амбасадор“ Трг краља Милана 4 

2.  Хотел „Art Loft“ Oблачића Рада 8А/7 

3.  Хотел „Ideo Lux“ Пожаревачка бб, Доњи Комрен 

4.  Хотел „Zen“ Горњоматејевачка 16 

5.  Хотел „New City hotel“  Вожда Карађорђа 12 

6.  Хотел „My place“ Кеј 29. децембар бб 

7.  Хотел „Нишки цвет“ Кеј 29. децембар 2 

8.  Хотел „Tami Residence“ Дурмиторска прилаз 1 

9.  Хотел „Crystal Ice“ Душана Поповића 22 

10.  Хотел „Crystal Light“ Димитрија Туцовића 186 

11.  Хотел „Александар“ Његошева 81а 

12.  Хотел „Коnak Duo D“ – Garni Kопитарева 7 

13.  Хотел „Panorama Lux“ Светолика Ранковића 51 

14.  Хотел „Sole“ Kраља Стефана Првовенчаног 11 

15.  Хотел „Тhe Regent Club“ Обреновићева 10 

16.  Хотел „018 in“ Jaдранска 12 

17.  Хотел „Зелени Вир“ Топличких партизанских одреда бб 

18.  Хотел „Видиковац“ Мокрањчева 70 

19.  Хотел „Uni Elita Lux“ Душана Спасића 25 

20.  Хотел „Rile Men“ Војводе Мишића 111 

21.  Хотел „Еxtra Lion MD“ Kњажевачка 28а 

22.  Хотел „DuoD“ Jуговићева 8 

23.  Хотел „Светлост плус“ Доње Власе 1 

24.  Гарни хотел „Eter“ Николе Пашића 29 

25.  Гарни хотел „Consul Accommodation“ Првомајска 31 

26.  Гарни хотел „Сврљижанка“ Књажевачка 22 

27.  Гарни хотел „Лотос“ Војводе Мишића 113 

28.  Хостел „Marvel“ Српске бригаде 2 

29.  Хостел „Sweet“ Милорада В. Шпаје 11/4 

30.  Хостел „Ниш“ Добричка 3а 

31.  Хостел „Космополит“ Анастаса Јовановића 15 

32.  Хостел „Happy“ Kej Kола српских сестара 17а/8 

33.  Хостел „Европа“ Лесковачка бб 

34.  Хостел „Plaza“ Пантелесјка 21 

35.  Хостел „Sponsor“ Генерала Милојка Лешјанина 18б 

36.  Хостел „Еasy hostel“ Првомајска 4а 

37.  Хостел „Aurora“  Др. Петра Вучића 16 

38.  Хостел „B&B“ Жикице Шпанца 14 

39.  Хостел „Art“ Хајдук Вељкова 23а 

40.  Хостел „Dukat“ Првомајска 7 

41.  Хостел „Day ‘n’ night“ Божидарчева 9 

42.  Хостел „Centar Streetlife“ Генерала Боже Јанковића 14 

43.  Апартмани „Coneli“ Гаврила Принципа 2 

44.  Апартмани „Night Lux“ Хајдук Вељкова 15 

45.  Апартмани „Royal Apartments“ Jеронимова 15 

46.  Апартмани „Square Studio Apartment“ Oбреновићева 5/10 

47.  Апартмани „Nela“ Здравке Вучковић 56 

48.  Апартмани „Park Apartments“ IX бригаде 25 

49.  Апартмани „Niš City Center“ Oбреновићева 17 

50.  Апартмани „Мain Street Apartments“ Oбреновићева 59/52 

51.  Апартмани „Sunce“ Aлександра Ненадовића 2а 

52.  Сеоско газдинство „Imunsan“ Виник 
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9. Угоститељски објекти 
 

Р.б. Назив  Улица и број 

1.  Бисер Косте Стаменковића 1 

2.  Нишлијска механа Првомајска 49 

3.  Eтно кућа Бисер Јадранска бб 

4.  Стадион IX бригаде бб 

5.  Вериге Станоја Главаша 39 

6.  Галија Николе Пашића 35 

7.  Хамам Тврђава бб 

8.  Јастребац Зетска 14 

9.  Три фењера Анете Андрејевић 8а 

10.  Код Рајка Копитарева бб 

11.  Орач Књажевачка 3 

12.  Даги плус Радмиле Ковачевић 3 

13.  Мрак Булевар 12. фебруар бб 

14.  Стара Србија Трг Републике 12 

15.  Стамболијски Николе Пашића 36 

16.  Меzze Koсте Стаменковића 3 

17.  „City garden“ Зетска 6а 

18.  „Еlite“ Пријездина 5а 

19.  „Тhe Regent Club“ Обреновићева 10 

20.  Премијер Византијски булевар бб 

21.  Казабланка Јеронимова 26 

22.  Рибља коноба Краља Стефана Првовенчаног 5 

23.  Гусар Јадранска бб 

24.  Пицерија „La Strega“ Николе Пашића 1 

25.  Пицерија „Go go“ Дрварска 7 

26.  Пицерија „Riva“ Kej 29. децембра 18б  

27.  Пицерија „Кактус“ IX бригаде 23б 

28.  Пицерија „Caribic pizza“ Tрг краља Милана бб 

29.  Пицерија „Night & Day“ Oбреновићева бб 

30.  Паста бар „2x2“ Синђелићев трг 25 

31.  Тодор Борова 20 

32.  Американац Кованлучка 10 

33.  Стара Дрина Драинчева 29 

34.  Ресторан „Боем“ Сићево бб 

35.  Ресторан „Мали викенд“ Сићево бб 

36.  Етно подрум „Брка“ Јелашница 

37.  „Lion MD“ Књажевачка 28а 

38.  Гурманова тајна Трг републике 2, Нишка Бања 

39.  Мали подрум Стефана Немање 14 

40.  „M&J“ Ђердапска 6 

41.  Малча, винарија и ресторан Село Малча 

42.  Barrique shop Koсте Стаменковића 9 

43.  Код Брке Село Јелашница 

44.  Мали Викенд Сићево 

45.  Каменички вис - ловачки ресторан Каменички вис 

46.  Перла Драгољуба Јовановића Драже 

47.  Бољи живот Љубомира Николића 

48.  Душанов конак Душанова 

49.  Принц Ивана Милутиновића 28 

50.  Сале Амфора Обилићев венац 104 

51.  Швајцарија Византијски булевар 

52.  Mc Donalds Генерала Милојка Лешјанина 2 
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10. Клубови и пивнице 
 

Р.б. Назив  Улица и број 

1.  Sunset club Душанова 47a 

2.  Irish Pub Crazy Horse Давидова 8 

3.  Saloon Тврђава 

4.  Club Scena Синђелићев трг 

5.  Liv Cafe Tрг Републике 

6.  Club Vavilon Николе Пашића 36 

7.  Тaboo club Oбреновићева 20 

8.  Club Feedback Балканска 2а 

9.  Тruba cafe Светозара Марковића 8 

10.  Јulijan Djupon Генерала Транијеа 13 

11.  Club Splunge Давидова 9 

12.  Beer Garden Душанова 43 

13.  Berta Душанова 7 

14.  Beer Book Душанова 98 

15.  Labeerint Балканска 2а 

16.  Мinistarstvo Beer Bar Војводе Вука 12 

17.  Nemir Bar & Grill Учитељ Тасина 17 

18.  Cudo Club Балканска 2 

19.  Proces VIP bar 7. јул бр. 6 

20.  Club Troy Tрг краља Милана 

21.  Ypsilon IX бригаде 

 
11. Фестивали и манифестације 

 
Р.б. Назив  Опис 

1.  Nišville jazz festival Међународни џез фестивал 

2.  Филмски сусрети Фестивал глумачких остварења 

3.  Интернационалне хорске свечаности Тврђава, летња позорница 

4.  Нимус Фестивал озбиљне музике 

5.  Нисомнија Музички фестивал 

6.  Мајска песма Фестивал дечије музике 

7.  Међународна ликовна колонија „Сићево“ 
Међународна ликовна колонија са 
дугом традицијом 

8.  Пантелејски вашар 
У оквиру Пантелејске цркве, 
одржава се 9. августа сваке године 

9.  Палилулско вече 
Део програма прославе славе 
Града Ниша 

10.  Обележање славе Светог Илије 
Традиционално обележавање 
општинске славе у Нишкој бањи 

 
12. Пијаце и тржни центри 

 
Р.б. Назив  Улица и број 

1.  Пијаца Тврђава Ђуке Динић 4 

2.  Пијаца Палилула Божидарчева бб 

3.  Пијаца Булевар Булевар Немањића бб 

4.  Пијаца Дурлан Књажевачка бб 

5.  Forum shopping center Обреновићева 42 

6.  Roda shopping center Византијски булевар 1 

7.  Stop-shop Retail Park Булевар Медијана 21 

8.  Тempo cash & carry Булевар 12. фебруар 80 

9.  Мetro cash & carry Насеље Милка Протић 1 

10.  Аман плус Мајаковског бб 

11.  ЈYSK Мајковског бб 

12.  Еmmezeta Мајковског бб 

13.  ДИС плус Булевар Медијана 15 
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14.  Душанов базар Душанова 54 

15.  ТПЦ Калча Обреновићева 44 

 
13. Саобраћајни инфраструктура, ауто-мото друштва, ауто сервиси 

 
Р.б. Назив  Улица и број - локација 

1.  Аеродром „Константин Велики“ Ниш Ваздухопловаца бб 

2.  Железничка станица Ниш Димитрија Туцовића бб 

3.  Аутобуска станица Ниш Булевар 12. фебруар бб 

4.  „Ниш-експрес“ АД Ниш Чамурлија 160 

5.  Центар за моторна возила АМСС Милорада Вељковића Шпаје 15 

6.  
Центар за моторе и моторна возила Машинског 
факултета у Нишу 

Александра Медведева 24 

7.  Полигон за обуку возача Булевар Николе Тесле - Јадранска 

8.  Auto One Ниш Булевар Николе Тесле бб 

9.  Bros Auto doo Ниш Димитрија Туцовића бб 

10.  Аuto Mig doo Ниш Чамурлијски пут бб 

11.  Raavex-Group Булевар цара Константина бб 

12.  Car Box doo Niš Булевар цара Константина 80 

13.  Mitić Company doo Niš Димитрија Туцовића бб 

14.  Kemoimpex auto Ваздухопловаца прилаз 1 

15.  AC Krunić Булевар цара Константина 86а 

16.  Velja auto Булевар 12. фебруар 64 

17.  Ideal auto Чамурлијски пут бб 

18.  Auto M.G. commerce doo niš Чамурлијски пут бб 

19.  Dunav centar Niš Византијски булевар бб 

20.  Autoservis Foka Kраља Стефана Првовенчаног 21 

 
14. Мостови 

 
Р.б. Назив  Улице-насеља која спаја 

1.  Камени мост преко Нишаве 
Кнегиње Љубице – Булевар 12. 
фебруар 

2.  Железнички мост преко Нишаве Пруга Ниш - Београд 

3.  Тврђавски мост преко Нишаве Тврђава – Трг краља Милана 

4.  Мост преко Нишаве код Нитекса Војводе Мишића - Пантелејска 

5.  Мост Младости преко Нишаве 
Краља Стефана Првовенчаног – 
Булевар Николе Тесле 

6.  Висећи пешачки мост преко Нишаве 
Благоја Паровића – Илије 
Бирчанина 

7.  Дурлански мост Бранка Миљковића - Пролетерска 

8.  Мост Булевар Медијана преко Нишаве Дуваниште – Доња Врежина 

9.  Мост преко Нишаве код војног базена Ратка Павловића - Водовод 

10.  Мост преко Нишаве код насеља Н. Тесла Горња Врежина – Насеље Н. Тесла 

11.  Медошевачки мост преко Нишаве Ивана Милутиновића - Медошевац 

12.  Мост преко Габровачке реке  Душана Поповића 
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15. Излетишта 
 

Р.б. Назив  Опис 

1.  Нишка бања Бањско лечилиште 

2.  Чаир Градски парк са базеном и спортским теренима 

3.  Парк Свети Сава Градски парк 

4.  Спомен парк Бубањ Градски парк 

5.  Чегар 
Спомен обележја Чегарске битке на истоименом брду код 
Каменице 

6.  Каменички вис 
излетиште и скијалиште близу Ниша, на 805—814 m 
надморске висине 

7.  Сићевачка клисура 
узак део долине Нишаве између села Просек и Долац, 14 
km узводно од Ниша 

8.  Бања Топило 
мала бања на 25 km од Ниша, у атару села Веле Поља, 
према Алексинцу и Сокобањи 

9.  Церјанска пећина 14 km од Ниша, а атару села Церја 

10.  Јелашничка клисура 
у долини Јелашничке реке, близу села Јелашница, код 
Нишке Бање 

11.  Бојанине воде на огранку Суве планине, изнад села Јелашница 

 
16. Градске четврти и насеља Ниша 

 
Р.б. Градска општина Назив 

1.  Медијана 
Брзи Брод, Дуваниште, Кичево, Криви вир, Криве ливаде, 
Маргер, Центар, Црвени певац, Чаир 

2.  Палилула 

Апеловац, Бубањ, Девети мај, Калач брдо, Кованлук, 
Ледена Стена, Насеље Милка Протић, Палилула, Паси 
Пољана, Старо гробље, Сточни трг, Суви до, Трошарина, 
Делијски Вис, Габровачка река, Тутуновић подрум, Миново 
насеље 

3.  Пантелеј 
Доња Врежина, Дурлан, Јагодин мала, Пантелеј, Чалије, 
Виник 

4.  Црвени Крст 
Београд мала, Доњи Комрен, Насеље Бранко Бјеговић, 
Медошевац, Насеље Ратко Јовић, Црвени Крст, Шљака, 
Насеље Стеван Синђелић 

5.  Нишка Бања Никола Тесла, Нишка Бања 

 
Прилог:  
 
1. Мапа територије града Ниша са општинама и насељеним местима 
2. Мапа ужег подручја града Ниша са насељима
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Прилог 1: Мапа територије Града Ниша са градским општинама и насељеним 
местима (Извор: https://a3.geosrbija.rs/) 
 

 
  

https://a3.geosrbija.rs/
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Прилог 2: Мапа ужег подручја града Ниша (Извор: https://www.google.rs/maps) 
 

 

https://www.google.rs/maps


138 oд 140 

 

Прилог 3: Мапа локација такси стајалишта у ужем подручју града Ниша  
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ПОЗНАВАЊЕ НАЈКРАЋИX ПРАВАЦА  

Примери питања о најкраћој траси од полазишта до одредишта 

 
1) Аутобуска станица – КП дом 

 
а) Улица Ђуке Динић – Франца Розмана – Шуматовачка – Бул. 12. фебруар – 

Књегиње Љубице – Трг краља Александра – Јована Ристића – Димитрија 
Туцовића – Бубањских хероја – Великоjастребачка – Димитрија Туцовића – КП Дом 

 
б) Улица Ђуке Динић – Јадранска – Нишавска – Војводе Мишића – Цара Душана – 

Николе Пашића – Трг краља Александра – Јована Ристића – Димитрија Туцовића 
– КП Дом 

 
в) Улица Ђуке Динић – Франца Розмана – Шуматовачка – Бул. 12. фебруар – 

Књегиње Љубице – Генерала Милојка Лешјанина – Вардарска – Јована Ристића – 
Димитрија Туцовића – КП Дом 

 
 
2) Железничка станица – Спортска хала Чаир 
 
а) Улица Димитрија Туцовића – Војводе Гојка – Бранка Радичевића – Његошева 

Хиландарска – Обреновићева – Цара Душана – Војводе Мишића – 9. бригаде – 
Спортска хала Чаир  

 
б) Димитрија Туцовића – Обилићев Венац – Цара Душана – Војводе Мишића – 9. 

бригаде – Спортска хала Чаир 
 
в) Димитрија Туцовића – Јована Ристића – Вардарска – Генерала Милојка Лешјанина 

– Вожда Карађорђа – Војводе Мишића – 9. бригаде – Спортска хала Чаир  
 
 
3) Хотел „Tami Residence“ – Пијаца Дурлан 
 
а) Дурмиторска прилаз – Дурмиторска – Рудничка – Гаврила Принципа – Јована 

Бабунског – Чарнојевића – Војводе Гојка – Југ Богданова – Трг краља Александра 
– Књегиње Љубице – Кеј Мике Палигорића – Јадранска – Војводе Мишића – 
Књажевачка – Пијаца Дурлан 

 
б) Дурмиторска прилаз – Дурмиторска – Рудничка – Чарнојевића – Војводе Гојка – 

Његошева – Станоја Бунушевца – Душана Поповића – Трошарина – Бул. св. цара 
Константина – Бул. Медијана – Књажевачка – Пијаца Дурлан 

 
в) Дурмиторска прилаз – Дурмиторска – Змаја од ноћаја – Војводе Путника – Јована 

Ристића – Трг краља Александра – Књегиње Љубице – Генерала Милојка 
Лешјанина – Вожда Карађорђа – Булeвар Др Зорана Ђинђића – Сремска – 
Византијски булевар – Пролетерска – Књажевачка – Пијаца Дурлан 

 
Напомена: Зеленом бојом је означен тачан одговор 



140 oд 140 

 

Извод из Правилника програму, начину и трошковима 
полагања испита из области познавања прописа 

којима се регулише такси превоз и области познавања 
Града Ниша  

 
o Испит се полаже пред комисијом коју решењем образује Градоначелник града 

Ниша; 
o Приликом полагања испита кандидат је дужан да код себе има важећи 

идентификациони документ (личну карту, пасош или возачку дозволу); 
o Испит се полаже решавањем теста у писаној форми; 
o Одговори на тесту су вредновани са укупно 100 бодова; 
o Време за решавање теста износи најдуже 90 минута, рачунајући од поделе 

теста; 
o Кандидат не може да напусти просторију у којој се полаже испит изузев у 

оправданом случају; 
o Кандидат је дужан да преда одговоре на тест у оквиру временa предвиђеног за 

решавање теста, што уколико не учини или у току полагања неоправдано 
одустане, сматраће се да испит није положио; 

o Пошто кандидат преда решени тест, дужан је да у најкраћем року и без 
непотребног задржавања напусти просторију у којој се полаже испит; 

o Уколико су одговори на тесту вредновани са најмање 60 бодова, кандидат је 
положио испит; 

o Комисија може кандидату да одложи испит за термин наредног полагања, ако 
је овај из оправданих разлога спречен да полаже испит у заказаном термину, с 
тим што уз молбу за одлагање испита кандидат прилаже доказе који разлоге 
оправдавају; 

o Испит није положио кандидат чији одговори на тесту су вредновани са мање 
од 60 бодова, или који изричито или прећутно одустане од полагања већ 
започетог испита; 

o Кандидат који сматра да његов успех није правилно оцењен има право на 
писмени приговор Комисији, у року од три дана по објављивању резултата; 

o Комисија је дужна да о приговору одлучи у року од три дана од дана пријема 
приговора; 

o Ако усвоји приговор, Комисија може кандидату да преиначи раније дату оцену 
или дозволи поновно полагање испита; 

o На основу записника Комисије, кандидатима који су положили испит 
Секретаријат издаје уверење. 

 
 
 


