
СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 41/2018  
17. децембар 2018. године  

     Сремски Карловци 
Примерак: 40,00 дин. 

 

На основу члана 57. и 94. ст.6. и 7. Закона о  превозу путника у друмском 

саобраћају („Сл.гласник РС“, број 68/15,41/2018, 44/2018, 83/2018) и чланa 32. став 2. 

Одлуке о такси превозу путника  („Службени лист општине Сремски Карловци“, 

бр.22/2018) , Општинско веће Општине Сремски Карловци на седници одржаној дана 

17. децембра 2018. године, доноси 

 

 

     Р Е Ш Е Њ Е 

 

О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ 

МОРА ОБАВЉАТИ  ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

 

                                                                                 I 

 

Овим Решењем утврђују се цене услуга у оквиру такси тарифе по којој мора да 

се обавља такси превоз путника на територији Општине Сремски Карловци и то: 

 

 

 
Редни број              Назив   услуге                                           Тарифа 1        Тарифа 2          Тарифа 3  

         

1. Старт                                                                          100,00              100,00              100,00 

2. Вожња по  пређеном  километру                            70,00                90,00              110,00       

      

3. Чекање по часу                                                          500,00             500,00              500,00 

4. Превоз личног пртљага по  

комаду тежег од 30 kg                                                50,00               50,00                50,00   

5. Превоз кућних љубимаца                                       100,00             100,00              100,00 

6. Mинимална цена                                  150,00             180,00         200,00  

 

        Тарифа 1 примењује се у времену од 6,00 до 22,часова, за такси превоз на 

територији Сремских Карловаца. 

        Тарифа 2 примењује се у времену од 22,00 часа до 06,00 часова и у дане државних  

и верских празника који се празнују у Републици Србији и недељом на територији 

Сремских Карловаца. 

         Тарифа 3 примењује се у времену од 00,00 до 24,00 часова, и у дане државних  и 

верских празника који се празнују у Републици Србији и недељом, за такси превоз ван 

подручја Сремских Карловаца. 

 

У цене такси превоза урачунат је и превоз личног пртљага путника. 
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Под личним пртљагом подразумевају се ташне, несесери, кесе и мање 

путне торбе, за које се не користи пртљажник такси возила. 

Минималну цену такси превоза у оквиру такси тарифе чини збир 

појединачних цена, и то: појединачне цене за старт (у РСД), цена вожње по 

једном пређеном километру (у РСД/km), цене за време чекања по једном часу (у 

РСД/h), и цене пртљага тежег од 30 kg по комаду (у РСД/1 ком.). 

У појединачне цене такси услуге из овог става, урачуната је цена доласка 

на адресу по позиву. 

 
 

 

Услуга такси превоза за превоз који је краћи од 1 km, независно од 

цене услуге  наплаћује се по тарифама у следећим износима, и то за: 

 -Тарифу 1 у износу од 150,00 динара, 

 -Тарифу 2 у износу од 180,00 динара,  

 -Тарифу 3 у износу од 200,00 динара.  

 

II 

Такси превозници су дужни да своје мерне инструменте (таксиметар) 

ускладе са овим Решењем у року од десет дана од дана ступања на снагу овог 

Решења. 

Такси превозници утврђују цене такси превоза Ценовником, у складу са 

појединачним ценама утврђеним у ставу I овог решења. 

На утврђене цене такси превоза, такси превозници не смеју да дају 

никакве попусте, као ни бесплатне вожње. 

 

             III 

Цена такси превоза наплаћује се у износу који покаже таксиметар, на 

месту опредељења корисника превоза. 

Такси превозници дужни су да своје ценовнике доставе Одељењу за 

комунално стамбене послове и заштиту животне средине и Одељењу за 

инспекцијске послове Општине Сремски Карловци. 

                                                                   IV 
 

Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

листу општине Сремски Карловци“. 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци 

ОПШТИНСКА УПРАВА                             ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ                    Ненад Миленковић с.р. 

Број: 344-26/2018-I/1               

Датум: 17. децембра 2018. године  

Сремски Карловци 
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На основу члана 57. и 94. став 2. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 

("Службени гласник Републике  Србије", бр. 68/2015,41/2018, 44/2018, 83/2018), и 

члана 14. став 1. тачка 14. Статута Општине Сремски Карловци, ("Службени лист 

Општине Сремски Карловци"  бр. 12/2008,17/2012 и 25/2018),  Општинско веће 

Општине Сремски Карловци на седници одржаној 17. децембра 2018. године,доноси 

 

 

Програм 

организовања такси превоза путника на територији Општине Сремски Карловци 

у периоду  2019-2023. године 

I Програмом организовања такси превоза на територији Општине Сремски Карловци у 

периоду 2019-2023. године одређују се: оптималан број такси возила, такси места на 

такси стајалиштима, и услови за обустављање и одобравање такси превоза путника на 

територији Општине Сремски Карловци. 

   У планском периоду неопходно је ускладити потребе за такси стајалиштима, односно 

анализирати могућност проширења капацитета постојећих и увођења нових локација за 

такси стајалишта. 

2019.година 2020.година 2021.година 2022.година 2023.година 

15 17 20 22 25 

   Оптималан број такси возила на територији Општине Сремски Карловци, на основу 

броја такси места одређених Одлуком о такси превозу путника и Решењем Одељења за 

комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине Сремски Карловци 

о такси стајалиштима (отварање нових  стајалишта, укидање постојећих и одређивање 

броја места на стајалиштима)  износи: 

2019.година 2020.година 2021.година 2022.година 2023.година 

35 38 40 42 45 

  Оптималан број такси возила представља потребан број такси возила и такси возача у 

раду који имају издате такси дозволе и који у сваком тренутку, односно двадесет 

четири сата свих триста шездест пет дана у години може континуирано да задовољи 

потребе становника Општине Сремски Карловци за овом врстом јавног превоза. 

  Превозни захтеви-вожње су праћени дневним, месечним и годишњим 

неравномерностима и зависе од  привредних активности, временских услова, 

културних, спортских и других догађаја, као и од квалитета линијског превоза путника 

и броја регистрованих возила на територији Општине Сремски Карловци. 

  Највећи број превозних захтева у току радног дана путници исказују у јутарњим и 

поподневним часовима, док су у дане викенда захтеви изражени у вечерњим сатима. 
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II Програмом организовања такси превоза на територији  Општине Сремски Карловци 

одређује се 6 паркинг такси места са следећим распоредом: 

   - 4  паркинг такси места на такси стајалишту на Тргу патријарха Бранковића,и 

   - 2 паркинг такси места на такси стајалишту у улици Прерадовићевој. 

III Оптималан број такси возила на територији Општине Сремски Карловци 

одређен је бројем такси места на такси стајалиштима из тачке II овог Програма. 

 

IV  Обуставља се издавање одобрења за обављање такси превоза путника на 

територији Општине Сремски Карловци (такси дозвола и такси таблица), све 

док број такси возила такси превозника којима су издате такси дозволе и такси 

таблице, са статусом "активан" у Регистру привредних субјеката Агенције за 

привредне регистре Републике Србије, не постане мањи од оптималног броја 

такси возила из тачке III овог Програма. 

 

V У случају да број такси возила из тачке IV овог Програма постане мањи од 

оптималног броја такси возила, одобрења за обављање такси превоза путника 

на територији Општине Сремски Карловци (такси дозволе и такси таблице) 

издаваће се у складу са одредбама Одлуке о такси превозу путника Општине 

Сремски Карловци све док број такси возила из тачке IV овог Програма не 

достигне оптималан број такси возила. 

 

VI Када је за регистрованог такси превозника, који поседује такси дозволу и 

такси таблице, извршена трајна одјава обављања делатности такси превоза 

путника у Агенцији за привредне регистре Републике Србије, односно брисање 

из Регистра привредних субјеката, решење о одобрењу за обављање такси 

превоза путника (такси дозвола) престаје да важи. 

У случају престанка обављања делатности из става 1. ове тачке, такси 

превозник је дужан да врати такси таблице и такси дозволу Одељењу за 

комунално стамбене послове и заштиту животне средине Општине Сремски 

Карловци. 

 

VII У случају смрти или губитка пословне способности предузетника, 

наследник, односно члан његовог породичног домаћинства (брачни друг, деца, 

усвојеници и родитељи) који је при том и сам пословно способно физичко лице 

може наставити обављање делатности такси превоза на основу решења о 

наслеђивању или међусобног споразума о наставку обављања делатности, који 

потписују сви наследници, односно чланови породичног домаћинства. 

Пословно способни наследник може наставити обављање делатности 

предузетника и за живота предузетника ако то право врши на основу расподеле 

заоставштине за живота у складу са прописима којима се уређује наслеђивање. 

Лица из става 1. и 2. ове тачке врше пријаву наставка обављања делатности 

такси превоза Агенцији за привредне регистре Републике Србије, у складу са 

Законом о регистрацији и законом којим се уређује правни положај привредних 

друштава. 

 

VIII Након пријаве из тачке VII овог Програма и извршених промена у 

Регистру привредних субјеката,  Одељење за комунално стамбене послове и 
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заштиту животне средине Општине Сремски Карловци ће наведене промене 

унети у одобрење за обављање такси превоза путника на територији Општине 

Сремски Карловци - такси дозволу предузетника чију делатност наставља да 

обавља лице из тачке VII овог Програма, при чему се задржава исти број такси 

таблица. 

Лице које наставља обављање делатности ауто-такси превоза путника у 

смислу тачака VII  и VIII  овог Програма, промене из става 1 ове тачке пријављује 
подношењем захтева Одељењу за комунално стамбене послове и заштиту животне 
средине Општине Сремски Карловци уз који доставља и: решење комуналног 
инспектора о утврђивању испуњености услова за такси возило, решење комуналног 
инспектора о утврђивању испуњености услова за такси возача (такси дозвола), 
фотокопија решења о обављању делатности које доноси Агенција за привредне 
регистре и доказ о уплати одговарајућих такси. 

 
  IX Правна лица, предузетници и такси возачи који на дан доношења овог Програма 

обављају такси превоз наставиће са радом у складу са законом и Одлуком о такси 
превозу путника Општине Сремски Карловци.  

 
  X Програм организовања такси превоза на територији Oпштине Сремски Карловци 

се примењује од 01.01.2019. године. 
 
  XI Програм организовања такси превоза на територији Oпштине Сремски Карловци 

објавити у "Службеном листу општине Сремски Карловци". 
 
 
 

Република Србија         

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци                        П Р Е Д С Е Д Н И K 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: 344-27/2018-I/1             Ненад Миленковић с.р. 

Дана: 17. децембра 2018. године 

Сремски Карловци 
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Руководилац Одељења за комунално стамбене послове и заштиту животне 

средине  Општине Сремски Карловци, на основу члана 94. став 1 Закона о 

превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", број 68/15), и 

члана 12. Одлуке о такси превозу путника ("Службени лист Општине Сремски 

Карловци", број 22/2018), доноси 

Правилник  

о утврђивању изгледа, садржине и поступка издавања такси 

исправа за обављање такси превоза 

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 

Овим Правилником ближе се уређује изглед, димензије, садржина и 

поступак издавања такси исправа за обављање такси превоза (у даљем тексту: 

Правилник). 

Члан 2. 

Такси исправе у смислу овог Правилника су: такси дозвола такси возила и 

такси дозвола возача (легитимација). 

ТАКСИ ДОЗВОЛА ТАКСИ ВОЗИЛА 

Члан 3. 

Такси дозвола такси возила у смислу овог Правилника се издаје за свако 

такси возило које испуњава услове за обављање такси превоза у складу са 

Законом о превозу путника у друмском саобраћају и Одлуком о такси превозу 

општине Сремски Карловци. 

 

Такси дозвола такси возила садржи: 

1. назив привредног друштва, име и презиме предузетника, име и презиме 

такси возача, 

2. регистарску ознаку такси возила, 

3. марку и тип возила, 

4. евиденциони број, 

5. датум издавања такси дозволе, 

6. потпис и печат лица овлашћеног за издавање такси дозволе. 
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ТАКСИ ДОЗВОЛА ТАКСИ ВОЗАЧА  

Члан 4. 

Такси дозвола такси возача је идентификациона исправа коју такси возач 

носи са собом приликом обављања делатности такси превоза и коју је дужан да 

покаже на захтев овлашћеног лица. 

Такси дозвола такси возача садржи: 

1. редни број из регистра такси дозвола, 

2. пословно име привреднoг друштва или предузетника, 

3. име и презиме такси возача, 

4. статус такси возача (предузетник или запослени), 

5. јединствени матични број грађана такси возача (ЈМБГ) 

6. aдресу пребивалишта такси возача 

7. фотографију такси возача димензија 25 mm x 30 mm 

8. датум издавања такси дозволе,  

9. потпис и печат лица овлашћеног за издавање такси дозволе. 

 

ИЗГЛЕД И ДИМЕНЗИЈЕ ТАКСИ ИСПРАВА 

   Такси дозвола такси возила 

Члан 5. 

Такси дозвола такси возила је идентификациона картица, израђена на 

бездрвном картону 150 gr/m
2
 беле боје, димензије 100 mm x 60 mm, која 

садржи основни грб Општине Сремски Карловци и податке о такси возилу из 

члана 3. став 2. овог Правилника, исписана словима тамно црне боје. 

   Такси дозвола такси возача  

Члан 6. 

Такси дозвола такси возача (легитимација) је идентификациона исправа, 

израђена на бездрвном картону 150 gr/m
2
 беж боје, димензије 100 mm x 60 mm, 

која садржи основни грб Општине Сремски Карловци и податке о такси возачу 

из члана 4. став 2. овог Правилника, исписана словима црне боје. 

ИЗДАВАЊЕ ТАКСИ ИСПРАВА 

Члан 7. 

Набавку образаца такси исправа врши Општинска управа – Одељење за 

комунално стамбене послове и заштиту животне средине (у даљем 

тексту:Одељење). 

Одељење из става 1. овог члана  издаје такси исправе из члана 2. овог 

Правилника. 
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ИЗМЕНЕ И ЗАМЕНА ТАКСИ ИСПРАВА 

Члан 8. 

Такси превозник дужан је да све измене података које садрже такси исправе 

пријави Одељењу из члана 7. овог Правилника у року од 15 дана од дана 

настале промене. 

У случају оштећења, односно губитка такси исправе, такси превозник је 

дужан да оштећење, односно губитак, пријави Одељењу из става 1. овог члана 

у року од три дана од настанка наведене околности, ради евидентирања у 

регистру такси исправа и издавања дупликата. 

Трошкове издавања дупликата такси исправе сноси такси превозник. 

Члан 9. 

Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

"Службеном листу Општине Сремски Карловци“. 

 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Сремски Карловци                                          Руководилац Одељења 

Одељење за комунално стамбене послове                                          

и заштиту животне средине                              Живорад Милановић с.р. 

Број: 344-11/2018-IX 

Датум: 28.11.2018. године 

Сремски Карловци 
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С А Д Р Ж А Ј 

 

 

 

 

1. 

РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГЕ У ОКВИРУ 

ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ 

МОРА ОБАВЉАТИ  ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА НА 

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

1 

2. 

ПРОГРАМ организовања такси превоза путника на 

територији Општине Сремски Карловци у периоду  2019-

2023. године 
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3. 

Правилник о утврђивању изгледа, садржине и 

поступка издавања такси исправа за обављање 

такси превоза 
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