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посебне целине, и то: 

Књига 1 – Методологија израде студијско - развојног пројекта (методологија је базирана на постулатима системског 
инжењеринга и приступу “bottom-up“, као и моделовању базираном на методама, техникама и алатима из области 
транспортног инжењеринга. Укупан број страна:30).  
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анализиране карактеристике 154 такси стајалишта, а за идентификована најзначајнија такси стајалишта - 31 
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периоду од 6h до 22h). За стајалишта која су у надлежности Секретаријата за јавни превоз и која су просторно 
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1. ППВПД, ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ИЗРАДЕ СТУДИЈСКП-РАЗВПЈНПГ ПРПЈЕКТА 

Флексибилнпст, динамишнпст и адаптибилнпст пснпвне су карактеристике савременпг урбанпг 

прпстпра кпји се у времену и прпстпру кпнстантнп развија и прилагпђава интензивним пптребама 

и захтевима савременпг друщтва. Систем јавнпг трансппрта путника са свпјим перфпрмансама, 

технплпгијпм, квалитетпм, трпщкпвима и утицајем на пкружеое, представља један пд битних 

фактпра пд утицаја на функципнисаое Града и оегпвпг трансппртнпг система. 

 

Пснпвна активнпст у прпцесу планираоа и прпјектпваоа система јавнпг трансппрта путника 

ппдразумева усппстављаое пптималне расппделе путпваоа пп ппдсистемима (енг. modal split) и 

дистрибуцију путпваоа на пне ппдсистеме кпји дпнпсе равнптежни пптимум у реализацији 

мпбилнпсти грађана. Успещни градпви и градпви ппгпдни за живпт се пслаоају на ефикасан 

систем јавнпг маспвнпг трансппрта путника, кпји у синергији са видпвима флексибилнпг система 

трансппрта путника (тзв. паратранзита) кприсницима пружа кпмбинпвану трансппртну услугу, 

пднпснп услугу кпмбинпване мпбилнпсти. 

 

У кпнцепту кпмбинпване мпбилнпсти разлишити ппдсистеми су кппрдинисани такп да кприсници 

лакп мпгу пбављати путпваоа кпмбинујући вище ппдсистема, а да при тпм сваки ппдсистем 

пбавља улпгу кпја му физишки и пперативнп највище пдгпвара, пбезбеђујући услпве за слпбпдан 

избпр нашина реализације мпбилнпсти свакпг кприсника система. Применпм и развпјем кпнцепта 

кпмбинпване мпбилнпсти ппстиже се свеукупна ппгпднпст за кприснике, а са друге стране 

прпизвпдна, технишка и екпнпмска ефикаснпст трансппртнпг система се ппдиже на пптимум. 

 

Ппдсистем такси превпза путника спада у групу ппдсистема флексибилнпг трансппрта 

путника кпји кприсницима пружа целпдневну јавну услугу впзилима пдгпварајућег капацитета 

на кратким релацијама, према захтевима кприсника, пп унапред дефинисаним и ппзнатим 

услпвима.  

 

Трансппртну услугу пбезбеђује превпзник (пператпр) према исппстављенпм и унапред 

дефинисанпм трансппртнпм захтеву (пре свега у ппгледу времена ппшетка трансппртнпг прпцеса, 

избпра трасе и дужине трансппрта), за кпју кприсник плаћа унапред ппзнату цену трансппртне 

услуге кпја се пдређује на пснпву мпдела кпји је пбишнп саставни деп интерних аката власника 

тржищта трансппртних услуга. Тарифну пплитику (нивп пснпвне цене и мпдел фпрмираоа цене 

такси услуга) и нашин функципнисаоа дефинищу углавнпм надлежни пргани лпкалне управе, на 

пснпву специфишних карактеристика такси услуга на ппсматранпм трансппртнпм тржищту. 

 

Ппдсистем такси превпза путника у градскпм трансппртнпм систему у граду Бепграду (у даљем 

тексту такси систем) представља важну карику у развпју кпнцепта кпмбинпване мпбилнпсти са 

вепма знашајним утицајем и кпристима на квалитет и ефикаснпст живпта грађана. Кприщћеое 

пвпг ппдсистема у синергији са псталим ппстпјећим ппдсистемима јавнпг трансппрта путника 

(аутпбус, трплејбус, трамвај и градскп-приградска железница) има вищеструке преднпсти у пднпсу 

на ппдсистеме трансппрта путника за сппствене пптребе (пре свега приватнпг путнишкпг 

аутпмпбила), пд кпјих су најзнашајније: 

‐ Щтеди јавни прпстпр, јер смаоује интензитет кприщћеоа приватних аутпмпбила; 
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‐ Утише на видпвну расппделу мптпризпваних кретаоа, јер ппвећава брпј кприсника система 

јавнпг трансппрта путника; 

‐ Ппдстише динамишнпст система градскпг трансппрта путника; 

‐ Има утицај да се трансппртна услуга пбезбеди на флексибилнији и пбухватнији нашин; 

‐ Смаоује време путпваоа кап једнпг пд пснпвних елемената свих пблика квалитета пд стране 

кприсника система; 

‐ Смаоује трпщкпве путпваоа у пднпсу на кприщћеое приватних аутпмпбила (не захтева 

директне инвестиципне трпщкпве кприсника у инфраструктуру и ппседпваое трансппртнпг 

средства, али и директне трпщкпве кприсника у прпцесу реализације впжое (трпщкпве 

ппгпнске енергије, трпщкпве паркираоа, трпщкпве пдржаваоа впзила, и сл.); 

‐ Пбезбеђује виспк нивп приступашнпсти у прпстпру и времену (мпгућнпст пптпуне 

индивидуализације путпваоа пд врата дп врата у жељенпм пресеку времена у кпнцепту 

24/7); 

‐ Ппвећава екплпщку ппдпбнпст градскпг трансппртнпг система, итд. 

Међутим, и ппред знашајнпг места и важнпсти у реализацији трансппртних пптреба станпвника, 

такси систем у граду Бепграду, данас исппљава пдређен брпј системских и функципналних 

прпблема, пд кпјих су најзнашајнији: 

‐ Недпвпљнп дефинисани и прецизни регулатпрни пквири и надлежнпсти пп нивпима 

управљаоа (неусаглащенпсти у приступу делатнпсти у смислу да ли је такси превпз путника 

привредна делатнпст на птвпренпм тржищту или је јавна услуга. Шесте измене регулатпрних 

аката без системске анализе ризика, итд.); 

‐ Неадекватна структура система (ппнуђени капацитети (пре свега брпј впзила на раду) на 

тржищту трансппртних услуга нису у складу са реалним трансппртним пптребама и 

захтевима за пвпм врстпм услуга); 

‐ Релативнп низак нивп квалитета услуге - задпвпљавајући нивп функципнисаоа у смислу 

приступашнпсти у прпстпру и времену, али са ниским нивппм квалитета услуге везаним за 

пснпвне елементе кпмфпра; 

‐ Изузетнп хетерпгена структура впзнпг парка (у систему су впзила углавнпм са застарелпм 

технплпгијпм у ппгледу безбеднпсти, кпмфпра, естетскпг изгледа, защтите пкплине итд.); 

‐ Регулатива на лпкалнпм нивпу не задпвпљава у пптпунпсти савремене захтеве за 

управљаое пвим системпм; 

‐ Неадекватнп дефинисана надлежнпст у прганизацији и управљаоу системпм; 

‐ Пдсуствп мпнитпринга и кпнтрпле на стратещкпм и тактишкпм нивпу управљаоа; 

‐ Неппстпјаое јединствене технплпгије резервације впжои путем савремених апликација; 

‐ Ппстпјаое извеснпг брпја нерегуларних такси впзила и впзаша, итд. 

Имајући у виду наведене прпблеме, Град Бепград - Секретаријат за јавни превпз, кап власник 

тржищта такси услуга, је дпнеп пдлуку да се крпз свепбухватну анализу целине ппстпјећег такси 

система ствпре услпви за дугпрпшна и квалитетна рещеоа у унапређеоу квалитета система и 

услуге, ефикаснпсти и ефективнпсти, кап и прганизације и управљаоа кпју знашајним делпм треба 

пренети на експертски деп пргана лпкалне управе – Секретаријат за јавни превпз. 
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Пснпвни циљеви пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта усмерени су на ствараое наушнп-струшне 

пснпве за реинжеоеринг структуре, функципнисаоа, прганизације и управљаоа такси системпм у 

складу са дефинисанпм трансппртнпм пплитикпм на нивпу града Бепграда и реалнп дпбијеним 

трансппртним пптребама и захтевима кприсника система, кап и ствараое услпва да систем 

ппстане ефикасан ппдсистем целпкупнпг јавнпг трансппрта града Бепграда. 

Из ппменутпг циља прпизащли су задаци пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта, пд кпјих су 

најзнашајнији: 

‐ Анализа ппстпјећег стаоа система, пп свим елементима структуре, функципнисаоа, 

прганизације и управљаоа; 

‐ Утврђиваое тренутних снага и слабпсти, прилика и претои систему (SWOT анализа 

ппстпјећег система); 

‐ Дефинисаое ппуздане инфпрмаципне пснпве из ппстпјећег такси система крпз спрпвпђеое 

системских истраживаоа карактеристика кприсника система и карактеристика захтева и 

впжои у систему, кпја служи кап пснпвни улаз за све активнпсти у прпцесу реинжеоеринга и 

прпјектпваоа; 

‐ Прпјектпваое нпве структуре и пснпвних елемената функципнисаоа такси система у 

Бепграду на бази реалних ппдатака из система и реалних пптреба станпвника града 

Бепграда; 

‐ Реинжеоеринг ппстпјеће мреже такси стајалищта на урбанпм делу града Бепграда; 

‐ Дефинисаое предлпга нпвпг мпдела прганизације и управљаоа такси системпм у Бепграду; 

‐ Дефинисаое технплпщкпг прпцеса система мпнитпринга и кпнтрпле функципнисаоа 

система; 

‐ Дефинисаое предлпга измена и дппуна регулатпрних аката за имплементацију нпвпг 

система. 

У циљу пствареоа наведених задатака и испуоеоа пшекиваоа Нарушипца дефинисаних у 

Прпјектнпм задатку, ппшетна фаза израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта је захтевала 

прпјектпваое специфишнпг метпдплпщкпг ппступака кпји је прилагпђен реалнпм тржищту 

трансппртних услуга у Бепграду и ппдразумева реализацију савремених и реалнп распплпживих 

рещеоа, у складу са распплпживим ресурсима система и захтевима кљушних актера у систему1, 

пднпснп рещеоа кпја имају евплутивни карактер у циљу ствараоа услпва за ппстепене прпмене у 

систему, без скпкпвитих и наглих непредвидивих прпмена унутар система. 

 

Према прпјектнпм задатку Нарушипца предмет анализе и истраживаоа у пвпм студијскп-

развпјнпм прпјекту је такси систем у градскпм ппдрушју града Бепграда (ппдрушје Генералнпг 

плана), щтп истпвременп представља и прпстпрни ппсег израде пвпг прпјекта2.  

 
Временски пбухват израде студијскп-развпјнпг прпјекта је перипд пд 2020. гпдине дп 2024. 
гпдине.  
                                                           
1  Кљушни актери у систему су пргани лпкалне управе града Бепграда, пператпри свих типпва прганизације и власнищтва и кприсници 

такси услуга (енг. Stakeholder) 
2 Тржищте трансппртних услуга такси система пбухвата теритприју 10 градских ппщтина града Бепграда, укупне ппврщине пд 1.030 km2 

(31,85% ппврщине укупнпг административнпг ппдрушја града) и пппулацију пд 1.299.995 станпвника (78,34% укупнпг брпја станпвника 
града Бепграда). 
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2. МЕТПДПЛПЩКИ ППСТУПАК ИЗРАДЕ СТУДИЈСКП-РАЗВПЈНПГ ПРПЈЕКТА 

Какп је предмет прпјекта планираое и прпјектпваое такси система у Бепграду за перипд пд 2020. 

дп 2024. гпдине, у циљу ствараоа нпвих услпва за дугпрпшна и квалитетна рещеоа у унапређеоу 

квалитета система и услуге, дефинисана је специфишна и пригинална метпдплпгија, кпја кап пснпв 

узима ппстулате системскпг инжеоеринга и приступа “bottom-up“ (да системски захтеви прпистишу 

директнп из пптреба интересних група) и мпделпваое базиранп на метпдама, техникама и 

алатима из пбласти трансппртнпг инжеоеринга.3 

Метпдплпщки ппступак израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта је званишнп прихваћен 

04.10.2019. гпдине пд стране Нарушипца, пднпснп Кпмисије за квалитативни и квантитативни 

пријем. 

Пбзирпм да је такси систем вепма важан ппдсистем града и градскпг трансппртнпг система, 

претппставка је да ће излазни резултати пве студије бити пд изузетнпг знашаја за струшоаке из 

разлишитих пбласти и да ће бити кприщћени у будућим прпјектима унапређеоа градскпг 

трансппртнпг система у Бепграду, збпг шега указујемп на следеће ппјмпве и шиоенице:  

1. Ппдсистем дпмаћег трансппрта путника (ДТП) је ппдсистем јавнпг трансппрта путника кпји се 

пбавља на теритприји једне државе; 

2. Јавни трансппрт путника (ЈТП) је ппдсистем трансппрта путника кпји кприсницима разлишитих 

категприја пружа јавну услугу на кратким или дугим растпјаоима, унутар или између 

насељених места, ппд унапред ппзнатим и дефинисаним услпвима и уз плаћаое “фер” цене, 

впзилима прилагпђеним и ппремљеним за пву намену, укљушујући и пружаое станишних 

услуга путницима и пператприма (превпзницима); 

3. Линијски трансппрт путника (ЛТП) представља ппдсистем јавнпг трансппрта путника, у кпме 

се трансппрт путника кпнтинуалнп пбавља на мрежи линија пп унапред пдређеним услпвима 

функципнисаоа: фиксним трасама кретаоа впзила-линијама, редпвима впжое и унапред 

дефинисаним ценама трансппртне услуге; 

4. Градски и приградски трансппрт путника (ЈГТП) је ппдсистем јавнпг трансппрта путника кпји 

се пбавља унутар града или места на административнпј теритприји јединице лпкалне 

сампуправе; 

5. Регипнални (међумесни) трансппрт путника (РТП) је ппдсистем јавнпг трансппрта путника 

кпји се пбавља између насељених места две или вище јединице лпкалне сампуправе; 

6. Јавни маспвни трансппрт путника (ЈМТП) представља ппдсистем јавнпг трансппрта путника, у 

кпме се трансппрт путника пбавља пп унапред пдређеним и ппзнатим услпвима 

функципнисаоа: фиксним трасама кретаоа впзила-линијама, редпвима впжое и унапред 

дефинисаним ценама трансппртне услуге. У литератури је шестп пвај ппдсистем синпним за 

превпз путника впзилима великпг капацитета (аутпбус, трплејбус, трамвај, ЛРТ, метрп, 

приградска железница); 

                                                           
3  Метпдплпщким ппступкпм, а у циљу квалитетне и ефикасне израде прпјекта, предвиђенп је кприщћеое щирпкпг спектра метпда кап 

щтп су метпде системских наука, технике и алати из пбласти трансппртнпг инжеоеринга, метпде управљаоа системима трансппрта 
путника, теприје управљаоа, метпде меначмента, метпде теприје верпватнпће и ппераципних истраживаоа, специјалне метпде 
истраживаоа у трансппрту, итд. 



 

ГРАД БЕПГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВПЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ  
САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Прпјекат брпј:  8/19 | Нащ брпј: 506 
Планираое и прпјектпваое система такси превпза путника у Бепграду за перипд пд 2020. дп 2024. гпдине – Коига 4  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 10 пд 144 
 

7. Флексибилни трансппрт путника или Паратранзит (ФТП), представља ппдсистем трансппрта 

путника дпступан за све кприснике (групу кприсника) кпји прихватају услпве из међуспбнпг 

угпвпра, дпступан у прпстпру и времену кап јавна или пплујавна услуга, кпју пбезбеђује 

пператпр (превпзник) у циљу задпвпљеоа разлишитпг степена индивидуалних трансппртних 

пптреба кприсника. Паратранзит најшещће нема фиксне трасе линија и фиксне редпве впжое;  

8. Превпз за сппствене пптребе је превпз лица кпји дпмаће привреднп друщтвп, другп правнп 

лице, предузетник или ппљппривредник, пднпснп странп правнп лице или предузетник кап 

ппмпћну активнпст врщи у вези са пбављаоем ппслпва из свпје делатнпсти без наплате 

услуге превпза; 

9. Превпзник (пператпр) је привреднп друщтвп, другп правнп лице или предузетник кпме је 

схпднп пдредбама Закпна п превпзу путника  у друмскпм сапбраћају пдпбренп пбављаое 

јавнпг превпза у систему дпмаћег трансппрта путника, пднпснп привреднп друщтвп, другп 

правнп лице или предузетник кпме је, схпднп наципналнпм закпнпдавству државе у кпјпј се 

налази оегпвп седищте, пдпбренп пбављаое јавнпг превпза путника или превпза лица за 

сппствене пптребе у међунарпднпм превпзу; 

10. Лиценца за превпз је јавна исправа кпјпм привреднп друщтвп, другп правнп лице или 

предузетник стише правп на пбављаое свих или ппјединих врста јавнпг превпза у друмскпм 

сапбраћају; 

11. Лимп сервис (ЛС) је ппдсистем система јавнпг дпмаћег трансппрта путника, кпји се пбавља 

путнишким впзилпм кпје је изнајмљенп са услугпм впзаша; 

12. Такси превпз (ТX) је ппдсистем система јавнпг дпмаћег трансппрта путника, кпји се пбавља 

путнишким впзилпм и за кпји се накнада пбрашунава ппсебним мерним инструментпм 

(таксиметрпм); 

13. Такси систем (ТXС) представља птвпрен, слпжен прганизаципнп-технплпщки трансппртни 

систем, кпји кприсницима пружа целпдневну јавну услугу впзилима пдгпварајућег капацитета 

на кратким релацијама, према захтевима кприсника, пп унапред дефинисаним и ппзнатим 

услпвима. 

14. Таксиметар је мерилп кпје непрекиднп, за време впжое или заустављаоа у тпку впжое, 

аутпматски израшунава и ппказује цену впжое, у зависнпсти пд пређенпг пута и укупнпг 

трајаоа впжое; 

15. Такси превпзник је привреднп друщтвп или предузетник кпме је у складу са пдредбама 

Закпна п превпзу путника  у друмскпм сапбраћају пдпбренп пбављаое такси превпза; 

16. Такси тарифа је скуп јединишних цена за старт, пређени килпметар, време шекаоа, дплазак на 

адресу пп ппзиву и превпз пртљага пп кпмаду, п шему се путници пбавещтавају пре уласка у 

такси впзилп, а примеоује се у зависнпсти пд дпба дана или нпћи, пд дана у недељи (радни 

дан, недеља или државни празник) и ппдрушја на кпме се впжоа пбавља (ужа или щира 

теритприја јединице лпкалне сампуправе и теритприје других јединица лпкалне сампуправе) 

и кпја је ушитана у мерни инструмент; 

17. Такси стајалиште је местп на јавнпј сапбраћајнпј или другпј ппсебнп уређенпј ппврщини кпје 

је пдређенп и уређенп за пристајаое такси впзила, шекаое и пријем путника и кпје је 
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пбележенп сапбраћајнпм сигнализацијпм схпднп прпписима кпјима се уређује безбеднпст 

сапбраћаја на јавним путевима; 

18. Такси впзач је физишкп лице кпје управља такси впзилпм и пбавља такси превпз кап 

предузетник или кап заппслени кпд предузетника или привреднпг друщтва; 

19. Такси дпзвпла за впзаша је идентификаципна исправа кпју такси впзаш нпси са спбпм 

приликпм пбављаоа делатнпсти и кпју је дужан да ппкаже на захтев пвлащћенпг лица и кпја 

садржи ппслпвнп име привреднпг друщтва или предузетника, редни брпј, име и презиме 

такси впзаша, статус такси впзаша (предузетник или заппслени), јединствени матишни брпј 

грађана - такси впзаша (ЈМБГ), адресу и фптпграфију. 

Метпдплпгија планираоа и прпјектпваоа такси система у Бепграду је сашиоена у три међуспбнп 

ппвезане фазе (ФАЗА 1: ПРИПРЕМА ИЗРАДЕ ПРПЈЕКТА, ФАЗА 2: АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА 

ТАКСИ СИСТЕМА и ФАЗА 3: РЕИНЖЕОЕРИНГ И ПРПЈЕКТПВАОЕ ТАКСИ СИСТЕМА), и приказана је на 

следећпј слици. 

 

Слика 1. Метпдплпшки ппступак планираоа и прпјектпваоа такси система у Бепграду
4
  

 

ФАЗА 1: ПРИПРЕМА ИЗРАДЕ ПРПЈЕКТА 

У пвпј фази метпдплпщкпг ппступка дефинисане су активнпсти везане за припрему реализације 

студијскп-развпјнпг прпјекта, кпје су захтевале усаглащаваое и дефинисаое захтева, циљева, 

задатака и рпкпва са Нарушипцем, дефинисаое пгранишеоа, планираое и дефинисаое детаљнпг 

термин плана активнпсти и алпкација активнпсти пп експертима (матрица пбавеза и 

пдгпвпрнпсти), израда и усвајаое метпдплпщкпг ппступка планираоа и прпјектпваоа такси 

система у Бепграду пд стране Нарушипца. 

                                                           
4 Медпдплпщки ппступак је исппрушен Нарушипцу у Коизи 1. 
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Ппсебна активнпст у пквиру пве фазе билп је пбезбеђеое ппстпјеће прпјектне дпкументације и 

инфпрмаципне пснпве пд стране Нарушипца, пднпснп детаљна анализа претхпднп урађених 

сектпрских студија, прпјекта и анализа кпје се пднпсе на систем, важећих регулатпрних аката, 

дпкумената, пбезбеђеое детаљних ппдатака п функципнисаоу система у реалнпм времену из 

база ппдатака пператпра, и сл.  

 

Прикупљена инфпрмаципна пснпва је важан деп иницијације прпјекта где се фпрмалнп ппкреће 

израда прпјекта, али и интерна ппслпвна анализа (business case) и кпристи кпје ће кљушни актери у 

систему пстварити реализацијпм прпјекта.   

 

У пквиру пве фазе пдржанп је вище састанка са Нарушипцем и ппстпјећим пператприма у такси 

систему у Бепграду у циљу ппстизаоа пптпуне транспарентнпсти и уппзнаваоа свих кљушних 

актера са будућим намерама и активнпстима прпјектнпг тима. 

 

Реализацијпм пве фазе метпдплпщкпг ппступка ппстављају се шврсти темељи за спрпвпђеое 

прпцеса циљнп пријентисанпг планираоа такси система у Бепграду, кап ппсебне технике 

партиципативнпг планираоа. На пвај нашин су  укљушени сви актери кпји треба да идентификују и 

анализирају прпблеме кпје треба рещити у прпјекту, сумирају и структуирају главне елементе 

прпјекта и дефинищу лпгишке везе између жељених улаза, планираних активнпсти и пшекиваних 

резултата, а све у циљу ствараоа реалнпг и ефикаснпг плана имплементације прпјекта и 

пбезбеђеоа услпва да се будуће прпмене у систему реализују без скпкпвитих и наглих, 

непредвидивих пкплнпсти. 

 

ФАЗА 2: АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА ТАКСИ СИСТЕМА 

  

Пва фаза метпдплпщкпг ппступка је захтевала шитав спектар активнпсти у циљу спрпвпђеоа 

системске анализе ппстпјећег стаоа такси система са вище разлишитих аспеката груписаних у вище 

целина, кпји пп свпјпј прирпди представљају вепма слпжене активнпсти кпји су саставни деп 

прпцеса планираоа и прпјектпваоа такси система.  

 

Пснпвни циљ пве фазе је дубинска технишкп-технплпщка анализа ппстпјећег стаоа такси система 

са SWПТ анализпм. 

 

Какп планирана истраживаоа у реалнпм такси систему захтевају примену специфишних метпда 

трансппртнпг инжеоеринга, а имајући у виду претхпдна турбулентна дещаваоа у такси систему у 

Бепграду и ситуацију изазвану вируспм COVID-19 и мере кпје је дефинисап град Бепграда и Влада 

Републике Србије, планирана истраживаоа у реалнпм систему су уз сагласнпст Нарушипца 

редефинисана и прилагпђена тренутнпј ситуацији.  

 

Наведена ситуација је утицала на планирану динамику спрпвпђеоа истраживаоа, али не и на 

квалитет ппдатака (наведена истраживаоа су спрпведена у репрезентативним перипдима рада 

система) и кпнашне рпкпве израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта. 
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У пвпј фази спрпведенп је вище независних истраживаоа у реалнпм такси систему у Бепграду кпја 

су имала за циљ фпрмираое свепбухватне инфпрмаципне пснпве п структури и функципнисаоу 

ппстпјећег такси система.  

 

У тпм циљу спрпведена су следећа истраживаоа: 

‐ Истраживаое и анализа карактеристика кприсника услуга у такси систему. Пва врста 

истраживаоа је спрпведена анкетпм кприсника на репрезентативнпм узпрку (Пбразац АК-1). 

Ппстигнут је укупан узпрак пд 2.068 кприсника. Анкета кприсника система спрпведена је 

кпмбинпванп, метпдпм неппсреднпг интервјуа кприсника на такси стајалищтима и зпнама 

изражене прпдукције и атракције путпваоа у такси систему и пппуоаваоем on-line фпрме 

анкетнпг пбрасца пд стране кприсника система (Пбразац АК-1 прилагпђен google forms 

фпрмату) у складу са ситуацијпм изазванпм епидемијпм вируса COVID-19 и жељама 

кприсника да щтп маое буду у кпнтакту са неппзнатим пспбама. Пднпс између ппстигнутпг 

узпрка применпм метпде неппсреднпг интервјуа кприсника и on-line метпде је изнпсип 

75:25. У ппгледу временскпг пбухвата истраживаоа, анкетираое кприсника се врщилп 

радним данпм у перипду пд 07:00 дп 22:00 шаса.  

‐ Истраживаое и анализа захтеванпг и пцеоенпг квалитета услуге у такси систему. Пва врста 

истраживаоа је такпђе спрпведена кпмбинпванпм метпдпм неппсреднпг интервјуа и on-line 

интервјуа – анкетпм кприсника на репрезентативнпм узпрку (Пбразац АК-1). Ппстигнут је 

укупан узпрак пд 2.068 кприсника. Пднпс између ппстигнутпг узпрка применпм метпде 

неппсреднпг интервјуа кприсника и on-line метпде је изнпсип 75:25. 

‐ Истраживаое и анализа карактеристика пператпра у такси систему. Пва врста истраживаоа 

је спрпведена метпдпм неппсреднпг интервјуа – анкетпм впзаша на такси стајалищтима на 

репрезентативнпм узпрку пд 415 такси впзаша (Пбразац АК-2). 

‐ Истраживаое ставпва и мищљеоа експерата (представника пргана лпкалне управе и 

ппстпјећих пператпра) везаних за ппједине елементе унапређеоа система у будућнпсти. Пва 

врста истраживаоа је спрпведена метпдпм индиректнпг (on-line) интервјуа – анкетпм 

експерата на репрезентативнпм узпрку пд 15 експерата (Пбразац АК-3). 

‐ Истраживаое и анализа прпстпрних лпкација, функципнисаоа и капацитета најзнашајнијих 

такси стајалищта у урбанпм делу града Бепграда. Пва врста истраживаоа је спрпведена 

метпдпм снимаоа гепграфских лпкација ппстпјећих стајалищта, истраживаоем оихпвпг  

функципнисаоа у тпку раднпг дана за изабрани карактеристишан перипд (Пбразац СП-3 и 

СП-4). Гепреференцирани ппдаци презентирани су у фпрмату кпји је ппгпдан за даљу пбраду 

и имппрт у PTV VISUM. Снимљенп је укупнп 154 стајалищта. 

 

На нареднпј слици дати су брпјеви, ппдаци и шиоенице кпје су пратиле прпцес истраживаоа у 

ппстпјећем такси систему у Бепграду. 

 

У тпку спрпвпђеоа наведених истраживаоа ангажпванп је 37 истраживаша и 10 шланпва 

пперативнпг тима кпји су реализпвали пкп 2.500 шаспва рада. Ппред наведенпг брпја истраживаша, 

у прпцесу планираоа истраживаоа билп је ангажпванп 7 експерата из пбласти трансппрта 

путника, кап и 5 шланпва тима за припрему истраживаоа, кпји су реализпвали пкп 4.000 шаспва 

рада.  
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Слика 2. Истраживаое у реалнпм такси систему - брпјеви, ппдаци и чиоенице  

 

Ппред наведених истраживаоа у реалнпм такси систему у Бепграду изврщена су и истраживаоа 

кпја су пбухватала анализу дпступних база ппдатака ппстпјећих пператпра на тржищту такси 

трансппрта у Бепграду (на репрезентативнпм узпрку пператпра, кпји ушествују са прекп 60%  

активних такси впзила у систему): 

‐ Истраживаое и анализа карактеристика трансппртних захтева. Пва врста истраживаоа је 

спрпведена метпдама трансппртнпг инжеоеринга и дубинскпм анализпм временских 

низпва регистрпваних захтева и функципнисаоа такси система из база ппдатака ппстпјећих 

пператпра; 

‐ Истраживаое и анализа функципнисаоа такси система (у тпку 24 шаса); 

‐ Истраживаое сезпнских, месешних и недељних неравнпмернпсти  трансппртних  захтева.  

Пва врста истраживаоа је спрпведена на метпдама статистишке анализе временских низпва 

регистрпваних ппзива из база ппдатака ппстпјећих пператпра. 

 

У ппшетнпј фази израде прпјекта ппстпјећи такси пператпри су били активнп укљушени у прпцес 

припреме истраживаоа у реалнпм такси систему. Ппред тпга, такси пператпри кпји ппседују базе 

ппдатака п функципнисаоу дела такси система (пбухваћенп прекп 60% активних такси впзила у 

систему) су у вепма краткпм рпку исппрушили базе ппдатака са свим ппказатељима рада система у 

претхпднпм перипду, и прекп Нарушипца ппдатке дпставили Аутпрскпм тиму. Базе ппдатака су 

била драгпцена и ппуздана инфпрмаципна пснпва за анализу функципнисаоа такси система у 

Бепграду.  

6 МЕСЕЦИ
ИСТРАЖИВАОА У РЕАЛНПМ 

ТАКСИ СИСТЕМУ 
У ГРАДУ БЕПГРАДУ
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Ппсматранп у временскпј динамици реализације прпјекта, метпдплпщким ппступкпм у једнпм 

делу пве фазе, је предвиђенп и спрпвпђеое активнпсти на анализи искустава функципнисаоа 

такси система у изабраним градпвима (карактеристишне студије слушаја). Пва анализа представља 

аналитишки метпд за прпушаваое кпнкретне реалне ситуације у слишним такси системима. Циљ 

пве активнпсти је анализа изазпва, дпгађаја и рещеоа за изазпве и прпблеме са кпјима су се 

сусретали градпви, надлежне институције и пператпри у фази планираоа и прпјектпваоа такси 

система у свпјим лпкалним срединама.  

Резултати наведених истраживаоа представљају највищи припритет у прпцесу системскпг циљнп 

пријентисанпг ппступка планираоа и прпјектпваоа такси система у Бепграду и директнп су 

уграђени у прпцес прпјектпваоа система. 

 

Заврщетак пве активнпсти заједнп са резултатима истраживаоа у реалнпм систему представљају 

улазне елементе за израду SWOT анализе ппстпјећег стаоа такси система. SWOT анализа је 

базирана на утврђиваоу снага (Strength) и слабпсти (Weaknesses), прилика (Opportunities) и 

претои (Threats) у ппстпјећем такси систему у граду Бепграду имајући у виду псетљивпст и ризике 

примене наведенпг система на пкружеое. Примарни циљ SWOT анализе је дпбијаое јасне и 

пбјективне слике стаоа такси система и ствараое ппузданпг инпута за следећу фазу метпдплпщкпг 

ппступка кпји захтева спрпвпђеое усмерених активнпсти на реинжеоерингу ппстпјећег и 

прпјектпваоу будућег стаоа такси система у граду Бепграду. 

 

ФАЗА 3: РЕИНЖЕОЕРИНГ И ПРПЈЕКТПВАОЕ ТАКСИ СИСТЕМА  

 

Пва фаза метпдплпщкпг ппступка представља скуп активнпсти кпје су усмерене на реинжеоеринг 

ппстпјећег и прпјектпваое будућег стаоа такси система у Бепграду. Пва фаза метпдплпщкпг 

ппступка пбухвата вище слпжених прпцеса: 

 

‐ ФАЗА 3-1: Прпјектпваое нпве структуре и пснпвних елемената функципнисаоа такси система у 

Бепграду; 

‐ ФАЗА 3-2: Реинжеоеринг ппстпјеће мреже такси стајалищта; 

‐ ФАЗА 3-3: Дефинисаое предлпга мпдела прганизације и управљаоа такси системпм у 

Бепграду; 

‐ ФАЗА 3-4: Дефинисаое технплпщкпг прпцеса система мпнитпринга и кпнтрпле функципнисаоа 

такси система у Бепграду; 

‐ ФАЗА 3-5: Дефинисаое предлпга измена и дппуна  регулатпрних аката за имплементацију 

нпвпг система. 

 

Пснпвни циљ пве фазе метпдплпщкпг ппступка усмерен је ка ствараоу услпва за спрпвпђеое 

кпнтинуалнпг прпцеса развпја и ппзиципнираоа целине такси система у будућнпсти у смислу 

оегпве пдрживпсти, имајући у виду реалне пптребе кприсника и сппствене мпгућнпсти града 

Бепграда, пднпснп ствараое пдрживпг такси система “пп мери” града Бепграда и оегпвих 

кприсника.  
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3. СТРУКТУРА И ПСНПВНИ ЕЛЕМЕНТИ ФУНКЦИПНИСАОА ТАКСИ СИСТЕМА 

3.1. Циљеви и захтеви кључних актера према такси систему 

У прпцесу планираоа ефикасних трансппртних система у градпвима ппгпдним за живпт, једна пд 

кљушних пдлука кпју треба да дпнесу пргани лпкалне управе тише се избпра и развпја видпва 

јавнпг трансппрта путника, пднпснп оегпвих ппдсистема јавнпг маспвнпг и флексибилнпг 

трансппрта путника. Прпцес дпнпщеоа пдлука треба базирати на стратегији и платфпрми развпја 

избалансиранпг трансппртнпг система кпји ће бити у пптпунпсти интегрисан у градски трансппртни 

систем.  
 

У избалансиранпм трансппртнпм систему разлишити видпвни ппдсистеми су кппрдинисани такп да 

кприсници лакп мпгу пбављати путпваоа кпмбинујући вище видпва, али при тпм сваки вид 

пбавља улпгу кпја му физишки и пперативнп највище пдгпвара. Са друге стране, уравнптежени 

развпј свих ппстпјећих распплпживих ппдсистема јавнпг трансппрта путника, уз примену нпвих 

технплпгија, раципналним финансираоем, ефикаснпм прганизацијпм и управљаоем, шине 

саставни деп прпцеса ствараоа ефикаснпг избалансиранпг градскпг трансппртнпг система. 

 

Другим решима, разлишити видпвни ппдсистеми треба да буду кппрдинисани такп да кприсници 

лакп мпгу пбављати путпваоа кпмбинујући вище видпва, али при тпм сваки вид пбавља улпгу кпја 

му физишки и пперативнп највище пдгпвара. На пвај нашин се ппстиже свеукупна ппгпднпст за 

кприснике, а прпизвпдна технишка и екпнпмска ефикаснпст трансппртнпг система се ппдиже на 

пптимум.  

 

Циљеви града Бепграда, кап власника тржищта, и оегпва трансппртна пплитика имају највећи 

утицај на избпр и структуру система јавнпг трансппрта путника, кап и на оегпву ппредељенпст у 

ппгледу избалансиране мпдалне структуре.  

 

Ппдсистем такси превпза путника у градскпм трансппртнпм систему у граду Бепграду представља 

важну карику у развпју избалансиранпг трансппртнпг система са вепма знашајним утицајем и 

кпристима на квалитет и ефикаснпст живпта грађана. Кприщћеое такси ппдсистема у синергији са 

псталим ппстпјећим ппдсистемима јавнпг трансппрта путника (аутпбус, трплејбус, трамвај и 

градскп-приградска железница) има вищеструке преднпсти у пднпсу на ппдсистеме трансппрта 

путника за сппствене пптребе (пре свега у пднпсу на приватни путнишки аутпмпбил). 

 

Захтеве и циљеве према такси систему у граду Бепграду, са једне стране, генералнп ппсматранп, 

исппстављају сви грађани и мпгу се изразити прекп щирпкпг спектра разлишитих ентитета из свих 

сегмената живпта. Наведени ппщти захтеви мпгу се фпрмулисати на следећи нашин: 

‐ Захтев да такси систем у времену пбезбеди прпизвпдоу и реализацију захтеванпг пбима и 

квалитета трансппртне услуге; 

‐ Захтев да такси систем буде кпмфпран и приступашан у прпстпру и времену, пднпснп да 

пбезбеђује услугу свим ппдрушјима у кпјима ппстпји пптреба за пвпм врстпм трансппртне 

услуге; 
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‐ Захтев да такси систем ппузданп, квалитетнп и ефикаснп функципнище у прпстпру и 

времену; 

‐ Захтев да такси систем буде дпступан за кприщћеое, пднпснп да је дпступан свим 

грађанима ппд једнаким и унапред ппзнатим услпвима; 

‐ Захтев да такси систем укљушује разумне трпщкпве за адекватну цену трансппртне услуге;  

‐ Захтев да такси систем буде интегрисан у градски трансппртни систем кпји је прпјектпван и 

функципнище такп да сваки пд ппдсистема у синергији са псталим даје дппринпс 

максималнпј ефикаснпсти и квалитету целине система; 

‐ Захтев да такси систем буде избалансиран у циљу раципналнпг кприщћеоа ресурса и 

ппстизаоа максималне ефикаснпсти и ефективнпсти; 

‐ Захтев да такси систем има мале негативне екплпщке прппратне ефекте; 

‐ Захтев да такси систем буде безбедан и сигуран за кприщћеое; 

‐ Захтев да такси систем буде адаптиван у смислу сталнпг прилагпђаваоа захтевима и 

циљевима кприсника и вищих система; 

‐ Захтев да такси систем буде прпизвпднп и екпнпмски пдржив у свим сегментима рада и 

ппслпваоа. 

 

Задпвпљеое наведенпг щирпкпг спектра ппщтих циљева и захтева према такси систему, кпји у 

кппрелацији са системским приступпм у управљаоу ресурсима града, уравнптеженим развпјем 

свих ппдсистема јавнпг трансппрта путника, применпм нпвих технплпгија, раципналним 

финансираоем, прганизацијпм и управљаоем, шине саставни деп прпцеса ствараоа 

избалансиранпг градскпг трансппртнпг система. 

 

Са друге стране, специфишне циљеве и захтеве према такси систему у Бепграду фпрмулищу 

кљушни актери у такси систему: кприсници, пргани лпкалне управе и такси пператпри. Какп би се 

експлицитнп дефинисали специфишни циљеви и захтеви према такси систему, у пквиру 

планираних истраживаоа у реалнпм систему, спрпведена су и специфишна истраживаоа кљушних 

актера везанп за циљеве и захтеве у ппгледу будуће структуре и функципнисаоа такси система у 

Бепграду.5 

 

Резултати ппсежних истраживаоа ставпва и мищљеоа кприсника и представника експерата, 

везаних за ппједине елементе унапређеоа система у будућнпсти, представљају највищи 

припритет у разматраоу и системскпм рещаваоу прпблема везаних за функципнисаое такси 

система. 

 

                                                           
5 Истраживаое и анализа карактеристика кприсника услуга у такси систему. Пва врста истраживаоа је спрпведена анкетпм кприсника 

на репрезентативнпм узпрку (Пбразац АК-1). Ппстигнут је укупан узпрак пд 2.068 кприсника.  
 

Истраживаое и анализа захтеванпг и пцеоенпг квалитета услуге у такси систему. Пва врста истраживаоа је такпђе спрпведена 
кпмбинпванпм метпдпм неппсреднпг интервјуа и on-line интервјуа – анкетпм кприсника на репрезентативнпм узпрку (Пбразац АК-1). 
Ппстигнут је укупан узпрак пд 2.068 кприсника.  

 

Истраживаоа ставпва и мищљеоа експерата (представника пргана лпкалне управе и ппстпјећих пператпра) везаних за ппједине 
елементе унапређеоа система у будућнпсти. Пва врста истраживаоа је спрпведена метпдпм индиректнпг (on-line) интервјуа – 
анкетпм експерата на репрезентативнпм узпрку (Пбразац АК-3). Ппстигнут је укупан узпрак пд 15 експерата. 
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Ппшетни кпрак у прпцесу дпнпщеоа пдлуке п дизајну будућег стаоа такси система у Бепграду, 

представља сазнаое-инфпрмација п генералнпј пцени квалитета система и услуге у ппстпјећем 

стаоу система у пвпм пресеку времена. На пснпву резултата спрпведених истраживаоа захтеванпг 

и пцеоенпг квалитета услуге пд стране кприсника такси система у Бепграду, систем је на скали пд 

1 дп 5 пцеоен са релативнп нискпм прпсешнпм пценпм пд 2,62.  
 

Наведени резултати истраживаоа навпде на закљушак да је у систему неппхпднп предузети 

пдгпварајуће активнпсти у циљу ппвећаоа индекса задпвпљства кприсника. 

Акп се наведени резултати уппреде са ставпвима кприсника п разлпзима кприщћеоа ппстпјећег 

такси система, вепма је важнп впдити рашуна п хијерархији ставпва кприсника у ппгледу разлпга 

кприщћеоа ппстпјећег система. Наведени разлпзи практишнп индиректнп исказују захтеве према 

будућем такси систему. На следећпј слици су приказани разлпзи кприщћеоа ппстпјећег такси 

система у Бепграду. 

 

 
Слика 3. Разлпзи кпришћеоа такси система у Бепграду пд стране кприсника 

 

Са ушещћем пд 29,8%, на првпм месту на скали разлпга кприщћеоа такси система у Бепграду пд 

стране кприсника пп апсплутнпм рангу (Р1) је време путпваоа. Затим следи кпмфпр (Р2), са 

ушещћем пд 16,32% и флексибилнпст у планираоу путпваоа (Р3) са ушещћем пд 11,93%. Вепма је 

интересантнп да кприсници издвајају наведене разлпге кприщћеоа система испред цене услуге, 

кпја се пп рангу знашајнпсти налази на псмпм месту (Р8), са ушещћем пд 2,58%.  

Пва шиоеница указује на вепма специфишну категприју кприсника такси система у Бепграду, кпја 

има ппдељена мищљеоа пп питаоу пднпса квалитета пружене услуге и цене. Пд укупнпг брпја 

испитаника, 46,17% сматра да ппстпјеће цене такси услуге пдгпварају квалитету исппрушене услуге, 

50,96% сматра да су цене виспке у пднпсу на квалитет услуге, дпк самп 2,87% сматра да су цене 

такси услуге ниске у пднпсу на квалитет исппрушене услуге. 

Према истпм истраживаоу најзаступљенија категприја кприсника такси система су заппслени са 

ушещћем пд 56,75%. Изненађујуће је, а уједнп и вепма интересантан ппдатак, да шак 24,26% 

кприсника система спада у категприју студената. Пд укупнпг брпја испитаника 75,79%, ппред такси 
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система свакпдневнп кпристи и неки други нашин за реализацију свпје мпбилнпсти, пд шега је 

најзаступљенији систем јавнпг градскпг превпза путника са ушещћем пд 54,99%, затим путнишки 

аутпмпбил са ушещћем пд 38,85%. 

Такпђе у пквиру спрпведених истраживаоа, изврщенп је и истраживаое ставпва и мищљеоа 

експерата (представника пргана лпкалне управе и ппстпјећих пператпра) везаних за ппједине 

елементе унапређеоа такси система у будућнпсти (следећа слика). 

 

 

Слика 4. Најзначајнији циљеви  у прпцесу реинжеоеринга такси система у Бепграду-ставпви 
експерата 

Са слике се види да је пп релативнпм рангу знашајнпсти, према ставпвима експерата најзнашајнији 

циљ у прпцесу реинжеоеринга такси система у Бепграду усмерен ка унапређеоу прганизације и 

управљаоа (Р1). Пвај ппдатак је кпнзистентан и са ставпм експерата пп питаоу пцене стаоа 

ппстпјећег система у пвпм сегменту. Наиме, шак 73,33% експерата сматра да прганизација и 

управљаое такси системпм у Бепграду није уређена на пдгпварајући нашин у пвпм пресеку 

времена, а оих 93,33% сматра да ппстпјећи прганизаципнп-управљашки мпдел треба 

препрпјектпвати и унапредити на свим нивпима. 

 

Други пп рангу знашајнпсти (Р2) је циљ кпји се пднпси на ппвећаое нивпа квалитета трансппртне 

услуге. На трећем месту пп знашајнпсти (Р3) је циљ кпји се пднпси на унапређеое мпнитпринга и 

кпнтрпле рада система, пднпснп на шетвртпм месту (Р4) нашин резервисаоа впжои. Такпђе, вепма 

је интересантнп да се на ппследоем месту пп рангу знашајнпсти (Р10), налази циљ кпји се пднпси 

на минимизираое негативнпг утицаја такси система на пкплину. Пва шиоеница, са једне стране,  

указује на недпвпљну развијенпст свести струке пп питаоу важнпсти унапређеоа екплпщке 

ппдпбнпсти система јавнпг трансппрта путника у граду Бепграду, щтп свакакп није у сагласнпсти са 

актуелним пплитикама и трендпм развпја система у Еврппи, а са друге стране указује на пптребу 

рещаваоа других припритетних питаоа унутар система. 

 

Дефинисани ппщти захтеви према такси систему и резултати дпбијених истраживаоа специфишних 

захтева кљушних актера у такси систему у Бепграду, представљају платфпрму за дефинисаое 

визије, мисије и циљне функције система. 
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3.2. Визија, мисија и циљна функција такси система 

За успещнп дпстизаое циљева и ствараое услпва за ефикасан и кпнтинуалан развпј такси система 

у Бепграду, неппхпднп је дпследнп спрпвпдити све активнпсти кпје су прпјектпване у пквиру пвпг 

студијскп-развпјнпг прпјекта, у складу са захтевима кљушних актера у систему, трансппртнпм 

пплитикпм равнпмернпг и пдрживпг развпја система и реалним пптребама и мпгућнпстима града 

Бепграда и пператпра.  
 

Дубинскпм анализпм је утврђенп да се наведени циљеви система и већина наведених елемената 

захтеванпг квалитета система и услуге исказаних пд стране кприсника система и експерата (пргани 

лпкалне управе и пператпри) мпгу реализпвати крпз развпј и реинжеоеринг ппстпјећег такси 

система у граду Бепграду.  

 

Ствараое пдрживпг такси система “пп мери” града Бепграда, представља један пд пснпвних 

императива развпја система, кпји у ппшетнпј фази захтева пажљивп дефинисаое визије и мисије 

система, а све у складу са наведеним циљевима и захтевима кљушних актера у систему.  

 

Визија такси система треба да буде усклађена са визијпм целине система јавнпг градскпг 

трансппрта путника у граду Бепграду, јер је такси систем оегпв интегрални деп и равнпправан 

ппдсистем. Визија треба да садржи стратещке избпре и вреднпсти кпје дефинищу ппглед на сврху 

и нашин ппстпјаоа пвпг ппдсистема. Имајући у виду изнещенп, визија такси система у граду 

Бепграду гласи: 

 

ВИЗИЈА такси система у граду Бепграду треба да буде базирана на платфпрми реализације 

пдрживе мпбилнпсти станпвника града Бепграда, крпз пружаое стабилне, ппуздане, дпступне у 

прпстпру и времену, квалитетне трансппртне услуге, ппд екпнпмски најппвпљнијим и екплпщки 

прихватљивим услпвима, уз кприщћеое савремених IoT (Internet of Things) технплпгија. 

 

Мисија такси система у граду Бепграду треба да дефинище разлпге или сврхе ппстпјаоа пвпг 

система кап дела система јавнпг трансппрта путника имајући у виду местп такси система у 

видпвнпј расппдели реализације путпваоа у граду Бепграду. 

 

Мисија треба да изрази садащоу и будућу делатнпст и ппслпвну активнпст такси система, али са 

јасним усмереоем ка синергији рада ппдсистема такси трансппрта путника са псталим 

распплпживим ппдсистемима јавнпг маспвнпг трансппрта путника. Ппсебан акценат у будућпј 

мисији пвпг система треба да буде на интеграцији у целину система јавнпг трансппрта путника пре 

свега у прганизаципнп-управљашкпм аспекту. 

 

МИСИЈА такси система у граду Бепграду треба да буде усмерена ка ствараоу услпва да систем 

буде пдржив, раципналан, ефикасан, безбедан и сигуран, савременп прганизпван, екплпщки 

ппдпбан, пкренут прпизвпдои квалитетне трансппртне услуге кприсницима система, пп 

екпнпмски најппвпљнијим услпвима, у циљу ппстизаоа пдрживпсти система и равнптеже 

између трансппртне ппнуде и пптражое. 
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Пвакп дефинисана визија и мисија такси система, треба да пмпгући развпј ппузданпг и стабилнпг 

сервиса реализације мпбилнпсти станпвника града Бепграда и да у будућем времену буде важан 

елемент кпји дппринпси пдрживпм развпју и квалитету живпта у граду. 
 

Циљна функција такси система у граду Бепграду треба да квантификује и кпнкретизује ставпве 

дефинисане визијпм и мисијпм система. Дефинисаое циљне функције представља кпмплексан 

ппступак прпјектпваоа, врлп шестп међуспбнп кпнфликтних захтева интересних група унутар и ван 

система, кпји треба да се реализују у блискпј будућнпсти, у циљу пшуваоа пдрживпсти и 

перманентнпг развпја система.  
 

Циљну функцију такси система дефинищу, са једне стране велишина, карактеристике тржищта 

трансппртних услуга у граду Бепграду и захтеви кљушних актера у систему, а са друге стране, 

карактеристике структуре, технплпгије, прганизације и управљаоа целинпм система јавнпг 

градскпг трансппрта путника.  

 

Резултати спрпведених истраживаоа експерата у ппгледу нашина дефинисаоа циљне функције 

система, пднпснп минималних стандарда квалитета система и услуге, су ппказали да 80,00% 

испитаника сматра да минималне стандарде квалитета будућег такси система у граду Бепграду 

треба да дефинище заједнп независна експертска институција у сарадои са Секретаријатпм за 

јавни превпз и такси пператприма. Имајући у виду изнещенп, ппщта циљна функција гласи:     

 

ЦИЉНА ФУНКЦИЈА такси система у граду Бепграду треба да буде усмерена првенственп на 

реинжеоеринг прганизаципнп - управљашкпг мпдела на стратещкпм нивпу целине такси 

система, уз примену савремених инфпрмаципних технплпгија, кпја ће псигурати стабилну 

прпизвпдоу захтеванпг пбима и квалитета трансппртне услуге у свим временским пресецима, уз 

цену кпја укљушује реалне трпщкпве функципнисаоа уз максимизацију ефикаснпсти, 

ефективнпсти и екплпщке ппдпбнпсти. 

 

Циљну функцију система је пптребнп изразити прекп пдређених кљушних ппказатеља 

перфпрманси система (KPITX) кпји уједнп представљају квантитативни израз ппстављених циљева 

система и пснпву за пцену ефективнпсти и ефикаснпсти система. Прецизнп дефинисаое KPITX 

кпјима се изражава ефикаснпст и ефективнпст система, представља један пд пснпвних предуслпва 

за квалитетнп управљаое системпм, ефикаснп функципнисаое система, транспарентан и 

ефикасан мпнитпринг и кпнтрплу изврщеоа прпјектпваних свпјстава система и услуге.  

 

Праћеое и анализа KPITX параметара је важна активнпст у прпцесу ппбпљщаоа квалитета система 

и услуге, щтп је свакакп један пд кљушних предуслпва везаних за ппстизаое пдрживпсти система, 

али са друге стране и технплпгија за транспарентну и прецизну кпнтрплу испуоенпсти пбавеза 

такси пператпра. Резултати истраживаоа ставпва експерата указују да шак 86,67% експерата сматра 

да у испуоенпст пбавеза такси пператпра треба експлицитнп уградити и унапред дефинисати 

пдгпварајући брпј кљушних ппказатеља перфпрманси рада система (KPITX). 

 

Пве активнпсти треба да дефинище и кпнтинуалнп прати Секретаријат за јавни превпз, кап власник 

тражищта такси услуга. Предлпг прпјектаната је да се параметри кпјима се мери дпстизаое циљне 

функције система кпнтинуалнп мере у складу са струшнпм пракспм примеоенпм и дпказанпм у 
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развијеним и стабилним системима и да буду један пд пснпвних критеријума за квантификацију 

испуоенпсти дефинисаних минималних захтеваних стандарда квалитета пд такси пператпра.  

 

Из наведених разлпга неппхпднп је пбезбедити услпве да параметри кпји се мере, буду стабилни 

тпкпм шитавпг перипда кпји се ппсматра, пднпснп ппдатке треба пбезбедити такп да се фпрмирају 

кпнзистентни временски и прпстпрни низпви у јединственим базама ппдатака. Пвп би се 

једнпставнп ппстиглп имплементацијпм јединственпг система за мпнитпринг и кпнтрплу рада 

система, пднпснп анализпм базе ппдатака п функципнисаоу система у реалнпм времену.  

 

Јаснп и једнпзнашнп дефинисани KPITX параметри ће пмпгућити међуспбну кпмпарацију у 

разлишитим временским пресецима, щтп је један пд предуслпва за квалитетнп управљаое 

системпм на свим нивпима и у свим сегментима (прганизација, структура, функципнисаое итд.). 

На пвај нашин би се пбезбедили услпви за квантификацију степена изврщеоа ппстављене функције 

циља.  

3.3. Дефинисаое трансппртних захтева према такси систему 

3.3.1. Мерпдавни трансппртни захтеви у такси систему у Бепграду 

Мерпдавни трансппртни захтеви су базне велишине на пснпву кпјих се дефинищу улазни елементи 

за пдређиваое пптребнпг брпја впзила на раду у трансппртнпм систему. Кап пснпвне улазне 

елементе, билп је пптребнп дефинисати средоу вреднпст интензитета збирнпг пптпка захтева за 

такси услугпм и средое време трајаоа услуге, пп шаспвима и карактеристишним перипдима у тпку 

дана. 

Какп се у такси систему у Бепграду не впде кпнтинуалнп систематски ппдаци п трансппртним 

захтевима, за дпбијаое карактеристика и пдређиваое мерпдавних захтева изврщена су следећа 

истраживаоа: 

‐ Дубинска анализа и истраживаое захтева из база ппдатака такси пператпра п 

функципнисаоу система у претхпднпм перипду; 

‐ Анализа прпмене функције захтева за услугпм у времену (пп месецима у тпку гпдине, 

данима у тпку недеље и сменама и шаспвима у тпку дана) из дпступних база ппдатака; 

‐ Истраживаое брпја исппстављених захтева у ппзивним центрима (Пбразац СП-2); 

‐ Истраживаое карактеристика впжои (Пбразац СП-1); 

‐ Анализа искприщћеоа времена рада впзаша у тпку гпдине (Анкета впзаша – АК-2).  

Анализа резултата рада и искприщћеоа впзила у такси систему у Бепграду изврщена је на пснпву 

ппдатака из званишнп дпстављених база ппдатака ппстпјећих такси пператпра (пбухваћенп прекп 

60% активних такси впзила у систему), шиме је у пптпунпсти пбезбеђен и стратификпван узпрак, пп 

свим елементима структуре и функципнисаоа ппстпјећег такси система у Бепграду. 

У базама ппдатака билп је ппхраоенп укупнп 15.443.914 захтева кпји су примљени у перипду 

01.01.2019. и 31.12.2019. гпдине. За детаљну анализу кприщћенп је 9.279.372 захтева кпји су имали 

пптпуне карактеристике и кпмплетне ппдатке, щтп представља вище негп репрезентативан узпрак 

функципнисаоа такси система у Бепграду.  
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Метпдплпгија и резултати пвих истраживаоа детаљнп су пписани и презентирани у Коизи 2 - 

Анализа ппстпјећег стаоа такси система у Бепграду. Ппдаци дпбијени из истраживаоа на узпрку 

експандпвани су на целину такси система. 

Имајући у виду изнещенп, интензитет збирнпг пптпка захтева за такси услугпм у Бепграду пдређен 

је на пснпву: 

‐ Брпја захтева у дпступним базама ппдатака такси пператпра; 

‐ Анализираних неравнпмернпсти захтева у времену (неравнпмернпст пп данима у тпку 

недеље и неравнпмернпст пп месецима у тпку гпдине). 

Расппдела интензитета пптпка трансппртних захтева пп шаспвима у тпку дана приказана је на 

нареднпј слици.  

 

Слика 5. Расппдела интензитета пптпка трансппртних захтева пп часпвима у тпку дана 

Са слике се мпже упшити да у такси систему у Бепграду ппстпје јутарои и ппппдневни врщни 

перипд. Знашајнп је наппменути да су у целпм перипду пд 7 дп 20 шаспва изражени трансппртни 

захтеви и да у свакпм сату брпј реализпваних впжои прелази 3% пд укупнпг брпја захтева у 

систему. У пквиру тпг перипда издвајају се интервали пд 8 дп 10 шаспва (4,71% и 4,83%) и пд 16 дп 

18 шаспва (3,29% и 3,27%). У пба наведена перипда у свакпм сату исппстављенп је прекп 6% пд 

укупнпг брпја исппстављених захтева. Брпј захтева исппстављених у перипду пд 20 дп 7 шаспва 

изнпси 24,75% пд укупнпг брпја исппстављених захтева.  

Анализпм ппдатака п ушещћу „нереализпваних“ захтева у укупнпм брпју исппстављених захтева 

израшуната је прпсешна вреднпст брпја птказаних впжои за систем у тпку дана и изнпси шак 

33,04%. Највећи прпценат нереализпваних захтева (84,69%) су захтеви кпји нису прихваћени за 

реализацију пд стране такси пператпра. Неппхпднп је наппменути да ппстпји мпгућнпст да је неки 
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пд тих захтева, кпји није реализпван кпд једнпг пператпра, реализпван кпд другпг пператпра. 

Укупнп 6,15% нереализпваних захтева је инициранп пд стране кприсника (птказпм захтева или 

неппјављиваоем на лпкацији). 

На пснпву претхпднп наведенпг, пдређена су два карактеристишна перипда времена у такси 

систему у Бепграду: перипд дневнпг пптерећеоа (пд 07:00 дп 22:59) и перипд нпћнпг пптерећеоа 

(23:00 дп 06:59). Базирајући се на раднпм времену пд 8 сати, у циљу једнпставније прганизације и 

управљаоа системпм, дневни перипд је, за прпрашун пптребнпг брпја впзила, ппдељен на два 

перипда (услпвнп ппсматранп на две смене): први (07:00-14:59) и други (15:00-22:59). У перипду 

нпћнпг пптерећеоа (23:00-06:59) трансппртни захтеви су знатнп нижи. Наведене варијације 

трансппртних захтева су иницирале и захтевале прпрашун брпја впзила за сваки пд 

идентификпваних карактеристишних временских перипда. 

Мерпдавна вреднпст интензитета збирнпг пптпка захтева пдређена је за све карактеристишне 

временске пресеке у тпку дана (три перипда/смене пд пп 8 шаспва). Мерпдавана вреднпст 

интензитета пптпка захтева за сваки пд перипда израшуната је кап аритметишка средина вреднпсти 

трансппртних захтева пп сатима. За разлику пд прва два перипда, где су захтеви приближнпг 

интензитета, у трећем перипду је брпј захтева знашајнп маои – за пкп 50% ппређеоем прпсешних 

вреднпсти (пп ппјединим сатима варира пд 30% дп 70% у пднпсу на прпсешну вреднпст прва два 

перипда).  

Збпг неравнпмернпсти брпја захтева за такси услугпм пп сатима у тпку једнпг перипда, мерпдавне 

вреднпсти су кпригпване крпз јпщ две итерације. У свакпј итерацији су кпрекције врщене такп щтп 

су првп све вреднпсти пп сатима, кпје су маое пд прпсешне, кпригпване на прпсешну вреднпст из 

претхпдне итерације. На пснпву тих усвпјених вреднпсти је прпрашуната кпригпвана вреднпст 

мерпдавних трансппртних захтева за сваки пд перипда, за сваку итерацију (следећа табела). 

Прпсешне вреднпсти интензитета збирнпг пптпка захтева накпн треће итерације су усвпјене за 

мерпдавне вреднпсти пп перипдима. 

Табела 1. Мерпдавна вреднпст интензитета пптпка захтева пп карактеристичним перипдима времена  

Итерација/Интензитет захтева пп перипдима 
Интензитет пптпка захтева *захтева/минут+ 

Први перипд Други перипд Трећи перипд 

Нулта итерација 51,7524 46,9561 21,1951 

Прва итерација 53,9970 51,5529 24,2418 

Друга итерација 55,6804 53,7440 26,1191 

 

На нареднпј слици је приказан интензитет пптпка захтева пп сатима (  *захтева/минут+) у пднпсу 

на прпсешну вреднпст пп перипдима. На првпј слици (Слика 7а)) приказане су некпригпване 

вреднпсти, а на сликама 7б) и 7в) вреднпсти интензитета пптпка захтева накпн две итерације, 

претхпднп дефинисанпм метпдплпгијпм. Мпгу се упшити сати у кпјима интензитет захтева прелази 

прпсешну вреднпст и какп се брпј таквих сати смаоује крпз итерације.  

Када се ппсматрају мерпдавни захтеви приказани на слици 7в), мпже се закљушити да су 

пдступаоа у прва два перипда присутна у шаспвима пд 08:00-09:59 и 16:00-17:59. Наведена 

пдступаоа се крећу у границама пд 5-13%. За трећи перипд присутна су пдступаоа за перипд 

23:00-00:59, с тим да је шас ппсле ппнпћи израженији, са пдступаоем пд 24%.  
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Слика 6. Интензитети пптпка захтева пп сатима а) Прва итерација; б)Друга итерација; в) Трећа 
итерација; г) Уппреднп пп перипдима и пп итерацијама 

 

Применпм наведене метпдплпгије, дефинисани мерпдавни трансппртни захтеви пбезбеђују 

задпвпљеое већине исппстављених захтева пд стране кприсника, а са друге стране у маое 

пптерећенијим перипдима, пвакп дефинисани захтеви пбезбеђују ппуздан улаз за пптимизацију 

трансппртних капацитета. 

У даљи ппступак утврђиваоа пптребнпг брпја впзила на раду, кап мерпдавне вреднпсти 

интензитета пптпка трансппртних захтева пп карактеристишним перипдима усвајају се вреднпсти 

накпн ппследое итерације: први перипд  =55,6804 захтева/минути, пруги перипд  =53,7440 

захтева/минути и трећи перипд  =26,1191 захтева/минути. 

Ппред мерпдавне вреднпсти интензитета пптпка трансппртних захтева пп карактеристишним 

перипдима, усвпјене су и мерпдавне вреднпсти за време ппслуге, самим тим и за интензитет 

пптпка ппслужених путника. 

За средое време трајаоа ппслуге кприщћена је мерпдавна вреднпст t5 (време пд прихватаоа 

захтева дп заврщетка впжое). На нареднпј слици дефинисана је структура укупнпг времена 

утрпщенпг за задпвпљеое трансппртних захтева у такси систему у Бепграду (пзнашенп кап време t6 

– време кпје прптекне пд пријема захтева дп заврщетка впжое).  

У нареднпј табели дата је декпмппзиција времена кпје прптекне пд пријема захтева  дп заврщетка 

впжое са прпсешним временпм трајаоа, пдступаоем пд средое вреднпсти и кпефицијентпм 

варијације. Детаљна анализа приказана је у Коизи 2 – Анализа ппстпјећег стаоа такси система у 

Бепграду.  
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 t5 - време пд прихватаоа захтева дп заврщетка впжое (98,17%) 

 

t0 - време пд 
пријема дп 
прихватаоа 

захтева (1,83%) 

t3 - време пд прихватаоа захтева  
дп ппшетка впжое  

(23,94%) 

t4 - време впжое  
(74,23%) 

 

 t31 - време пд 
прихватаоа 
захтева дп 

дпласка впзила на 
адресу (17,66%) 

t32 - време 
шекаоа на 

адреси (6,28%) 

 

 

t1 - време пд пријема захтева  
дп дпласка на адресу  

(19,49%) 

 

 

t2 - време пд пријема захтева дп ппшетка впжое  
(25,77%) 

 

 

t6 - време пд пријема захтева дп заврщетка впжое  
(100%) 

 

Слика 7. Структура укупнпг времена утрпшенпм за задпвпљеое трансппртних захтева у такси 
систему у Бепграду 

Табела 2. Декпмппзиција времена кпје прптекне пд пријема захтева  дп завршетка впжое 

Ппказатељи t0 t1 t2 t3 t31 t32 t4 t5 t6 

Прпсечнп време 
трајаоа - t 
(минута) 

0,33 3,79 5,11 4,60 3,52 1,25 14,27 17,65 19,86 

Стандардна 
девијација - δ 

0,30 2,08 2,36 2,28 1,88 1,44 8,69 10,57 10,11 

Кпефицијент 
варијације - V 

0,91 0,55 0,46 0,50 0,53 1,15 0,61 0,60 0,51 

Учешће у 
укупнпм 
времену (%) 

1,83% 19,49% 25,77% 23,94% 17,66% 6,28% 74,23% 98,17% 100,00% 

Легенда: 
t0 - време пд пријема захтева дп прихватаоа захтева 
t1 - време пд пријема захтева дп дпласка впзила на адресу 
t2 - време пд пријема захтева дп заппшиоаоа впжое 
t3 - време пд прихватаоа захтева дп заппшиоаоа впжое 
t31 - време пд прихватаоа захтева дп дпласка впзила на адресу 
t32 - време шекаоа на адреси 
t4 - време впжое 
t5 - време пд прихватаоа захтева дп заврщетка впжое 
t6 – време пд пријема захтева дп заврщетка впжое 
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На пснпву ппјединашних вреднпсти t5 пп сатима, усвпјена је мерпдавна вреднпст за сваки 

карактеристишни перипд ппсебнп, кап аритметишка средина свих вреднпсти времена ппслуге пп 

сатима кпји улазе у тај перипд.  

У даљи ппступак утврђиваоа пптребнпг брпја впзила на раду, кап мерпдавне вреднпсти средоег 

времена трајаоа ппслуге пп карактеристишним перипдима усвајају се вреднпсти: први перипд 

t5=19,095 минута, пруги перипд t5=18,109 минута и трећи перипд t5=15,007 минута. 

За интервал стрпљивпсти кприсника кприщћена је вреднпст t1 (време пд пријема захтева дп 

дпласка на адресу). За брпј радних дана у тпку гпдине усвпјена је вреднпст пд 305 радних дана. За 

прпрашун времена прпведенпг у впжои са путницима кприщћене су вреднпсти прпсешнпг брпја 

впжои дневнп пп впзилу (10 впжои) и средоег времена трајаоа ппслуге - t5. 

3.4. Прпрачун пптребнпг брпја впзила у такси систему у Бепграду 

3.4.1. Дефинисаое метпдплпгије за прпрачун брпја впзила на раду  

Ппступак за пдређиваое пптималнпг брпја впзила на раду заснива се на метпдама теприје 

маспвнпг ппслуживаоа. Метпдплпгија и ппједине фазе метпдплпщкпг ппступка за прпрашун 

пптребнпг брпја такси впзила приказани су на нареднпј слици.6 

 

Слика 8. Метпдплпгија прпрачуна пптребнпг брпја впзила у такси систему 

                                                           
6 Метпдплпгија је аутпрскп делп и деп истраживаоа у пквиру наушнп-истраживашкпг рада шланпва Катедре за трансппрт путника и 

ппдлеже закпну п аутпрским и српдним правима и мпже се кпристити самп за пптребе такси система у Бепграду. 
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Кап пснпвни параметри квалитета система кпд пптимизације брпја впзила у такси систему у 

Бепграду изабрани су: 

‐ Верпватнпћа приступа у систем (верпватнпћа ппслуге) изражена кап мпгућнпст да ће 

кприсник у билп кпм тренутку времена у тпку дана (кпнцепт 24/7) имати на распплагаоу 

слпбпднп бар једнп такси впзилп, 

‐ Максималнп време шекаоа кприсника на слпбпднп впзилп, пднпснп интервал стрпљивпсти 

кприсника, за кпји је усвпјенп прпсешнп време кпје прптекне пд пријема захтева дп 

дпласка впзила на адресу у ппстпјећем систему, 

‐ Степен искприщћеоа впзила у систему кпји мпра пмпгућити пдрживпст такси система, 

пднпснп пдрживп ппслпваое уз прпизвпдоу захтеванпг нивпа и квалитета трансппртне 

услуге. 

На пснпву анализе карактеристика такси система примеоен је тип система маспвнпг ппслуживаоа 

(СМП) са шекаоем, бескпнашним брпјем места у реду, пгранишеним временпм бправка клијента у 

реду и непгранишеним временпм бправка у каналима ппслуживаоа. 

У прва два кпрака метпдплпгије за пдређиваое пптребнпг брпја впзила на раду врщи се прпрашун 

пснпвних улазних параметара за изабрани систем маспвнпг ппслуживаоа:  

- Средоег времена трајаоа услуге -  t  *минута+ 

- Интензитета пптпка клијената (захтева) -    *захтева/минут+. 

У нареднпм кпраку пдређују се све пстале карактеристике ефективнпсти и параметри 

функципнисаоа такси система: 

- А, Q – апсплутна и релативна прппусна сппспбнпст -капацитет система, пднпснп средои брпј 

захтева кпји се ппслужи у јединици времена и средои брпј (деп) ппслужених путника пд укупнпг 

брпја кпји су тражили услугу - ( oA  , otkPQ 1 ) 

- интензитет пптпка ппслужених клијената - 
t

1
  [минута-1] 

- интервал стрпљивпсти кприсника - st  [минута] 

- интензитет пптпка „нестрпљивих“ клијената - 
st

1
  [минута-1] 

- верпватнпћа приступа у систем (верпватнпћа ппслуге) -  


 z
ops

n
P


  

- верпватнпћа птказа (клијент није ппслужен) - opsotk PP 1  

- средои брпј заузетих такси впзила (верпватнпћа искприщћеоа) – 
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- верпватнпћа да је заузетп прпизвпљнп впзилп -
n

n
P

zn

zk   

- верпватнпћа пптпуне заузетпсти система - 


 
m

r

nrn

m

r

rnpz BpAppP
00

 

- редукпвани интензитет захтева или средои брпј захтева кпји уђе у систем за средое време 

трајаоа једне услуге -  



   

- средоа вреднпст времена кпје ппшиое тренуткпм уласка путника у такси впзилп дп изласка из 

впзила, пднпснп дп пслпбађаоа впзила -  


1
)(  zkzk tMt  

- средои брпј клијената кпји шекају у реду - 
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- средое време кпје клијент прпведе у реду -  


r
r

k
t  [минута+ 

- средое време између ппслужених клијената -  
o

opst


1
 *минута+ 

где су  ),( nP  и  ),( nR  вреднпсти верпватнпће и функције расппделе Пуаспна (емпиријске 

вреднпсти су дефинисане у таблицама). 

За дати интензитет пптпка и средое време трајаоа услуге у реалнпм систему, мпже се израшунати 

брпј тзв. „виртуелних“ впзила кпји је једнак средоем брпју захтева кпји уђе у систем за средое 

време трајаоа једне услуге: 

                                                     



 vN  ..........................................................................................[1] 
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За усвпјени „виртуелни” брпј впзила пдређује се верпватнпћа ппслуге 
opsP  и верпватнпћа 

искприщћеоа такси впзила zkP . Пвакп пдређена верпватнпћа искприщћеоа такси впзила zkP   је пп 

правилу већа пд реалнп мпгуће вреднпсти збпг карактеристика технплпгије рада такси система. 

Збпг тпга се у ппследоем кпраку унпсе вреднпсти параметара функципнисаоа, пре свега средое 

време на раду впзила (Hr) и ефективнп (прпдуктивнп) време (Hp). На пвај нашин се квантитативнп 

пдређује степен ефективнпсти функципнисаоа реалнпг система у истим услпвима интензитета 

пптпка захтева и средоег времена ппслуге. 

Разлика у ефективнпсти реалнпг у пднпсу на виртуелни систем изражава се прекп већег брпја 

пптребних впзила на раду. У ппследоем кпраку пдређује се пптребан брпј впзила на раду за 

перипд трајаоа једне смене (N):  

                                                 





p

opsr

v
H

PH
NN

60  [впзила].................................................................[2] 

где су: 

Nv - виртуелни брпј впзила, 

Pops - верпватнпћа ппслуге, 

Hr – средое време на раду впзила, 

Hp - ефективнп (прпдуктивнп) време, 

 – кпефицијент искприщћеоа впзнпг парка. 

Из мпдела следи да се са ппрастпм ефективнпг (прпдуктивнпг) времена (Hp), пднпснп ппрастпм 

искприщћеоа впзила, смаоује пптребан брпј впзила на раду.  

Целпкупан ппступак се ппнавља за сваки пд карактеристишних перипда у тпку дана. Најшещће су тп 

карактеристишни временски перипди рада впзила и/или впзаша, пднпснп карактеристишне смене 

рада у систему (пбишнп су тп три радне смене). Пснпвни услпв јесте да трансппртни захтеви у 

перипдима на кпје се дели дан при прпрашуну пптребнпг брпја впзила испуне услпве 

стаципнарнпсти, пднпснп да је за сваки пд перипда k мпгуће пдредити јединствену 

(репрезентативну) вреднпст интензитета пптпка захтева k . 

Укупан брпј пптребних впзила на раду у систему је једнак збиру пптребнпг брпја впзила за сваки 

пд карактеристишних перипда у тпку дана (смена): 

                                                          



n

k

kNN
1

  [впзила] .........................................................................[3] 

3.4.2. Прпрачун пптребнпг брпја впзила у такси систему у Бепграду 

Какп је и дефинисанп у ппглављу 3.3.1. у такси систему у Бепграду ппстпје три карактеристишна 

временска перипда у тпку дана. У даљем тексту ће бити изврщен ппсебан прпрашун пптребнпг 
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брпја впзила на раду сваки пд  наведених перипда: два „дневна“ (07:00-14:59 и 15:00-22:59) и 

један „нпћни“ (23:00-06:59).  

А. Прпрачун пптребнпг брпја впзила на раду за перипд 07:00-14:59 

У перипду дневнпг пптерећеоа упшене су неравнпмернпсти трансппртних захтева, збпг шега за 

мерпдавну вреднпст, за временски перипд трајаоа прве смене, нису узете максималне вреднпсти 

пп сменама, већ мерпдавни прпсешан интензитет збирнпг пптпка захтева за тај перипд времена - 

680,55  захтева/минут и средое време између ппјаве два захтева 0,018t   минута, какп је и 

пписанп у претхпднпм ппглављу. 

За средое време трајаоа ппслуге - t  усвпјенп је прпсешнп време кпје прптекне пд прихватаоа 

захтева дп заврщетка впжое у ппстпјећем систему, за временски перипд трајаоа прве смене, кпје 

изнпси 095,19t минута. Самим тим је интензитет пптпка ппслужених путника једнак 052,0  

(минута-1).  

Анализа рада ппстпјећег система ппказала је да су кприсници спремни да укпликп нема тренутнп 

слпбпдних впзила, сашекају пдређени перипд времена дпк се впзилп не пслпбпди. За такси систем 

у Бепграду усвпјенп је да пвај интервал стрпљивпсти кприсника изнпси 79,3st минута, щтп 

пдгпвара прпсешнпм времену кпје прптекне пд пријема захтева дп дпласка впзила на адресу у 

ппстпјећем систему. Тп знаши да је интензитет пптпка „нестрпљивих“ клијената једнак  

264,0
1


st
 минута-1. 

Тепријски пптимални брпј впзила за ппсматрани перипд изнпси: 

063.122,063.1
052,0

680,55





vN  [впзила] ........................................................[4] 

За гпре наведени „виртуелни“ брпј впзила дпбија се и усваја верпватнпћа ппслуге клијената 

984,0
ops

P . Други параметар ефективнпсти система, пднпснп верпватнпћа да ће сва впзила 

бити заузета је 984,0
zk

P  . Верпватнпћа да путник не буде примљен у систем изнпси  016,0
otk

P

.  

При прпрашуну пптребнпг брпја впзила за ефективнп (прпдуктивнп) раднп време усвпјена је 

вреднпст пд 191
p

H  минута, пднпснп 2,3
p

H  шаспва. Усвпјена вреднпст је базирана на 

вреднпстима средоег времена трајаоа ппслуге (за први карактеристишни перипд 𝑡5 = 19,095 

минута) и прпсешнпг брпја впжои пп впзилу у систему - 10 впжои (усвпјена вреднпст пдгпвара 

прпсешнпм брпју впжои у систему у перипду истраживаоа). За усвпјених 305 радних дана у тпку 

гпдине, кпефицијент искприщћеоа впзнпг парка, кпји се дпбија кап пднпс дана на раду и укупнпг 

брпја дана у гпдини (365) изнпси  836,0 . 

Пптребан брпј впзила у реалнпм систему за први перипд изнпси: 
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145.3028,145.3
836.0191

984.0608
145.3

60












p

opsr

vI
H

PH
NN  [vozila] .................................[5] 

Б. Прпрачун пптребнпг брпја впзила на раду за перипд 15:00-22:59  

У перипду дневнпг пптерећеоа упшене су неравнпмернпсти трансппртних захтева, збпг шега за 

мерпдавну вреднпст, за временски перипд трајаоа друге смене, нису узете максималне 

вреднпсти пп сменама, већ мерпдаван прпсешан интензитет збирнпг пптпка захтева за тај перипд 

времена - 744,53 захтева/минут и средое време између ппјаве два захтева 0,018t   минута. 

За средое време трајаоа ппслуге - t  усвпјенп је прпсешнп време кпје прптекне пд прихватаоа 

захтева дп заврщетка впжое у ппстпјећем систему, за временски перипд трајаоа друге смене, кпје 

изнпси 109,18t минута. Самим тим је интензитет пптпка ппслужених путника једнак  055,0  

(минута-1). Вреднпсти интервала стрпљивпсти кприсника (3,79 минут) и интензитета пптпка 

„нестрпљивих“ клијената 264,0
1


s
t

  (минута-1) исте су кап и у претхпднпм временскпм перипду. 

Тепријски пптимални брпј впзила за ппсматрани перипд изнпси: 

               
973   973,223

055,0

744,53





v

N  [впзила] ........................................................[6] 

За гпре наведени виртуелни брпј впзила дпбија се и усваја верпватнпћа ппслуге клијената 

983,0
ops

P . Други параметар ефективнпсти система, пднпснп верпватнпћа да ће сва впзила бити 

заузета је 983,0
zk

P  . Верпватнпћа да путник не буде примљен у систем изнпси 017,0otkP  .  

При прпрашуну пптребнпг брпја впзила и за пвај перипд за време прпведенп у впжои са 

путницима је усвпјена вреднпст  0,3
p

H
 
шаса, пднпснп 181

p
H   минут. Усвпјена вреднпст је 

базирана на вреднпстима средоег времена трајаоа ппслуге (за други карактеристишни перипд 

𝑡5 = 19,109 минута) и прпсешнпг брпја впжои пп впзилу у систему - 10 впжои. 

Пптребан брпј впзила на раду у реалнпм систему за други перипд изнпси: 

033.3433,033.3
836.0181

983.0608
973

60












p

opsr

vII
H

PH
NN   [впзила] .................................[7] 

 

Ц. Прпрачун пптребнпг брпја впзила на раду перипд 23:00-06:59 

У перипду „нпћне“ (треће) смене трансппртни захтеви су знатнп нижи, ппсебнп у перипду пд 01:00 

дп 05:59. Мерпдаван прпсешан интензитет збирнпг пптпка захтева за перипд трајаоа треће смене 

изнпси 119,26 захтева/минути, пднпснп средое време између ппјаве два захтева је 

038,0t минута. 

За средое време трајаоа ппслуге - t  усвпјенп је прпсешнп време кпје прптекне пд прихватаоа 

захтева дп заврщетка впжое у ппстпјећем систему, за временски перипд трајаоа треће смене, 

кпје изнпси 007,15t минута. Самим тим је интензитет пптпка ппслужених путника једнак  
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067,0  (минута-1). Вреднпсти интервала стрпљивпсти кприсника (3,79 минут) и интензитета 

пптпка „нестрпљивих“ клијената 
264,0

1


s
t


 (минута-1) исте су кап и у претхпднпм временскпм 

перипду. 

Тепријски пптимални брпј впзила за ппсматрани перипд изнпси: 

                    
39296,391

067,0

119,26





v

N  [впзила] .........................................................[8] 

За усвпјени виртуелни брпј впзила дпбија се и усваја верпватнпћа ппслуге клијената 974,0opsP . 

Верпватнпћа да ће сва впзила бити заузета изнпси 974,0
zk

P . Верпватнпћа да путник не буде 

примљен у систем изнпси  026,0otkP . 

При прпрашуну пптребнпг брпја впзила и за пвај перипд за време прпведенп у впжои са 

путницима је усвпјена вреднпст  50,2
p

H  шаса, пднпснп  150
p

H минута. Усвпјена вреднпст 

је базирана на вреднпстима средоег времена трајаоа ппслуге (за трећи карактеристишни перипд 

𝑡5 = 15,007 минута) и прпсешнпг брпја впжои пп впзилу у систему - 10 впжои. 

Пптребан брпј впзила на раду у реалнпм систему за трећи перипд изнпси: 

461.142,461.1
836.0150

974,0608
392

60












p

opsr

vIII
H

PH
NN   [впзила] ............[9] 

 

Д. Прпрачун укупнпг брпја впзила на раду у такси систему у Бепграду 

У претхпдним итерацијама пдређен је брпј впзила пп перипдима са верпватнпћпм ппслуге 

прпсешнп 0,980. За први перипд пптребнп је 3.145 впзила на раду, за други перипд 3.033 впзила, 

дпк је у трећем перипду тај брпј маои и изнпси 1.461 впзилп. Укупан брпј впзила на раду у систему 

је једнак збиру брпја впзила пп перипдима: 

 639.7461.1033.3145.3 
IIIIII

NNNN [впзила+...............10] 

Пптребан брпј впзила на раду прпрашунат је на пснпву ппдатака п интензитету трансппртних 

захтева из ппстпјећих база ппдатака такси пператпра кпји су експандпвани на цеп систем.  

 

Према тпме, прпрашунати брпј впзила представља брпј впзила на раду кпји је пптималан за 

задпвпљаваое трансппртних пптреба у такси систему у Бепграду са верпватнпћпм ппслуге пд  

980,0opsP .  

 

Међутим, верпватнпћа ппслуге пд 0,980 је изузетнп виспка у трансппртним системима и није 

реалнп пстварива у пвпм степену технишкп-технплпщгпг стаоа такси система. Такпђе, на пснпву 

дубинске анализе функципнисаоа такси система у Бепграду у претхпдне две деценије, али и 

искустава из других слишних градпва, сматрамп да је верпватнпћа ппслуге пд 0,980 изузетнп 

захтевна.  
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Из тпг разлпга, изврщена је анализа псетљивпсти мпдела, пднпснп анализа елестишнпсти прпмене 

пптребнпг брпја впзила на раду у зависнпсти пд прпмене нивпа верпватнпће ппслуге. Резултати 

анализе псетљивпсти су приказани у нареднпј табели и на слици. 
  

Табела 3. Прпмена пптребнпг брпја впзила у такси систему у зависнпсти пд верпватнпће ппслуге 

Редни 
брпј 

Верпватнпћа ппслуге - Pops 
(-) 

Брпј впзила –N 
(впзила) 

1 P=0,85 6.617 

2 P=0,87 6.773 

3 P=0,90 7.006 

4 P=0,93 7.240 

5 P=0,95 7.396 

6 P=0,98 7.640 

 

 

Слика 9. Прпмена пптребнпг брпја впзила на раду у зависнпсти пд верпватнпће ппслуге  

 

За минималну вреднпст верпватнпће ппслуге, кпја пбезбеђује задпвпљавајући нивп квалитета 

услуге и пдрживпст такси система предлаже се верпватнпћа ппслуге 850,0opsP . Кап щтп је 

дефинисанп у претхпднпм ппглављу за прпрашун пптребнпг брпја впзила на раду у такси систему 

кприщћене су мерпдавне прпсешне вреднпсти, щтп имплицира да је у врщним сатима, када су 

трансппртни захтеви вищи пд прпсешних, пва верпватнпћа нижа.  

Такпђе, кап критеријум за избпр минималне верпватнпће ппслуге су кприщћени и ппдаци из 

истраживаоа у реалнпм такси систему у Бепграду из претхпднпг експлпатаципнпг перипда, где је 

утврђенп да је пкп 30% захтева у систему нереализпванп. Акп се примени верпватнпћа пд 

850,0opsP , пнда се мпже пшекивати да пд укупнпг брпја нереализпваних захтева у систему из 

претхпднпг перипда, буде задпвпљенп  50% захтева. 
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У анализи псетљивпсти кприщћене су јпщ и верпватнпће opsP 0,87, opsP 0,90, opsP 0,93 и opsP

0,95.  

Применпм наведених верпватнпћа ппслуге дпбијен је следећи брпј впзила у такси систему у 

Бепграду: 6.773 ( opsP 0,87), 7.006 ( opsP 0,90), 7.240 ( opsP 0,93), 7.396  ( opsP 0,95) .  

На пснпву приказане анализе псетљивпсти и узимајући у пбзир да је свака пд анализираних  

верпватнпћа ппслуге нижа у врщним сатима, када су трансппртни захтеви вищи пд прпсешних, и 

имајући у виду нивп дефинисаних мерпдавних прпсешних захтева, а у циљу унапређеоа будућег 

стаоа такси система у Бепграду, предлаже се да се кап будућа карактеристика такси система у 

Бепграду усвпји верпватнпћа ппслуге opsP
 
0,90 (за 5% већа пд минималне предлпжене). 

За усвпјену верпватнпћу ппслуге пд 0,90, преппрушени брпј впзила на раду у такси систему у 

Бепграду у нареднпм петпгпдищоем перипду изнпси: 

 

ПРЕППРУШЕНИ ППТРЕБАН БРПЈ ВПЗИЛА НА РАДУ У ТАКСИ СИСТЕМУ У БЕПГРАДУ ЗА ППСТПЈЕЋИ 

НИВП ТРАНСППРТНИХ ЗАХТЕВА И КАРАКТЕРИСТИКЕ ФУНКЦИПНИСАОА ИЗНПСИ: 

 350.1778.2878.2IIIIII NNNN  7.006 ВПЗИЛА. 

 

Неппхпднп је наппменути да предлпжени брпј впзила на раду ппдразумева брпј впзила кпја раде 

8 сати у тпку дана, пднпснп впзила на кпјима ради један впзаш (принцип једнп впзилп један впзаш).  

У ппстпјећем систему мали брпј впзила је у власнищтву пператпра – предузећа, пднпснп 

дпминантнп је стаое у кпме су предузетници/впзаши истпвременп власници впзила кпји су  

интегрисани у привредна друщтва или такси удружеоа (на пснпву угпвпра п ппслпвнп-технишкпј 

сарадои). Пвде треба нагласити да је и технплпгија функципнисаоа у ппстпјећем такси систему 

таква да пргани лпкалне управе немају утицај на нашин прганизпваоа рада впзила пп сменама већ 

тп шине сами пператпри.  

У слушају када на једнпм впзилу ради вище впзаша (принцип једнп впзилп вище впзаша), ппкрива се 

већи брпј смена и брпј претхпднп дефинисаних ппјединашних впзила.   

Имајући у виду изнещенп, дпбијени преппрушени брпј впзила на раду се не мпже изједнашити са 

ппстпјећим брпјем пдпбреоа за пбављаое такси превпза у такси систему у Бепграду (брпјем 

впзила према акту п дпзвпљенпм брпју впзила). Преппрушени брпј впзила представља брпј 

впзилп-впзаша у такси систему у Бепграду. Предуслпв за усклађиваое брпја впзила на раду 

(впзилп-впзаша) и брпја пдпбреоа за пбављаое такси превпза је ажурираое ппстпјећих пдпбреоа 

за пбављаое такси превпза према статусу активнпсти и пријављенпм брпју впзаша за рад на впзилу 

кпје је везанп за пдпбреое (ппглавље 4.1.2.1). 

3.5. Нпрмираое пснпвних трпшкпва и прихпда 

Нa трoщкoвe функциoнисaоa тaкси система утишe низ фaктoрa, a нeки oд оих су: структура вoзнoг 

пaркa, услпви eксплoaтaциjе, врстa и пoтрoщоa ппгпнске енергије, трoщкoви лoгистишкe пoдрщкe, 

итд. На пстварен прихпд пре свега утишу пснпвни резултати рада у систему такси трансппрта и 

примеоена јединишна цена трансппртне услуге. 
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Какп би се квалитетнп изврщилп нпрмираое пснпвних трпщкпва и прихпда у наставку су првп 

презентпвани прпцеоени трпщкпви функципнисаоа кпји су ппдељени на сталне и прпменљиве. 

Накпн тпга су презентпвани усвпјени измеритељи рада кпјима се псликава интензитет 

експлпатације впзила. На пснпву јединишних трпщкпва и измеритеља рада изврщена је 

калкулација укупних трпщкпва и прихпда у такси систему у Бепграду. 

3.5.1. Прoцeоeни трoшкoви функциoнисaоa 

У нaстaвку пoглaвљa пписане су врсте трпщкпва кпји се јављају у такси систему у Бепграду. Ппред 

детаљнпг пписа врсте кљушних трпщкпва дате су и оихпве прпцеоене вреднпсти у ппсматранпм 

пресеку времена. Ппис структуре трпщкпва и оихпва прпцена изврщена је на нивпу једнпг такси 

предузетника, пднпснп једнпг впзила и впзаша, а за перипд пд једне гпдине. 
 

У структури укупних трoщкoва, сви трпщкпви сe пo свoм кaрaктeру, мoгу пoдeлити у две групе, нa 

стaлнe и прoмeнљивe трoщкoвe. Стaлни трoщкoви нe зaвисe oд интeнзитeтa eксплoaтaциje вoзилa 

и стaлни су у пoсмaтрaнoм врeмeнскoм пeриoду. Стални трпщкпви се перипдишнп ппнављају, 

најшещће на нивпу једне календарске гпдине. Прoмeнљиви трoщкoви зaвисe oд интeнзитeтa 

eксплoaтaциje вoзилa и прoпoрциoнaлнo рaсту сa пствареним трансппртним радпм 

(килoмeтрaжoм вoзилa). 
 

Стaлним трoщкoвимa oбухвaћeни су: aмoртизaциja или губитaк врeднoсти вoзилa, кoмунaлнa и 

aдминистрaтивнa тaксa, тaксe зa тeхнишкe прeглeдe, такса за увереое, нaкнaдa зa кoрищћeоe 

путeвa, oбaвeзнo oсигурaоe, кaскo oсигурaоe, псигураое путника, естетски преглед и баждареое, 

нaдoкнaдa зa исхрaну, дoпринoси зaрaдe (здрaвствeнa зaщтитa, пeнзиoнo и инвaлидскo 

oсигурaоe, зa нeзaпoслeнe), нaкнaдa зa кoрищћeоe услугa удружeоa (диспeшeрски цeнтaр), 

трoщкoви ситнoг инвeнтaрa. Прoмeнљивe трoщкoвe шинe: трoщкoви гoривa, oдржaвaоa, гумa, 

прaоa. 
 

Приликoм прoцeоивaоa jeдинишних и укупних трoщкoвa нeoпхoднo je узeти у рaзмaтрaоe 

рaзлишит прoсeшaн днeвни брoj вoжои jeднoг вoзилa. За пптребе пвпг студјскп-развпјнпг прпјекта 

разматранп је 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 впжои за рaзлишитe нaбaвнe врeднoсти вoзилa и 

кoрищћeоe разлишитих врста пoгoнске енергије (бензин, гас (ТНГ или КПГ) и дизeл). 

3.5.1.1.  Стaлни трoшкoви 

Губитaк врeднoсти вoзилa 
 

Према Закпну п превпзу путника у друмскпм сапбраћају рeгулисaнo је дa сe тaкси прeвoз путникa 

oбaвљa путнишким aутoмoбилoм сa нajвищe пeт места за седеое (укљушујући и местп за седеое 

впзаша), са најмаое двпја врата са десне стране. Прeмa шлaну 10. стaв 3. „Зaкoнa o пoрeзу нa дoбит 

прaвних лицa“ („Службeни глaсник РС“, бр. бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. зaкoн, 43/03, 84/04, 18/10, 

101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. зaкoн, 142/14, 92/15 – aутeнтишнo тумaшeоe, 112/15, 

113/17 и 95/18 и 86/2019) и шлaну 2. „Прaвилникa o нaшину рaзврстaвaоa стaлних срeдстaвa пo 

групaмa и нaшину утврђивaоa aмoртизaциje зa пoрeскe сврхe („Службeни глaсник РС“, бр. 116/04, 

99/10, 104/18 и 8/19), тaкси вoзилa спaдajу у V групу зa кojу je прпписана стoпa aмoртизaциje у 

изнпсу пд 30%. Oвa aмoртизaциja oднoси сe нa кoрищћeоe вoзилa дo двe смeнe и гoдищои 

интeнзитeт експлпатације дo 60.000 килoмeтaрa. У слушajу кaдa тaкси вoзилa прeлaзe гoдищоe 
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вищe oд 60.000 килoмeтaрa aмoртизaциja сe мoжe срaзмeрнo пoвeћaти сa интeнзитeтoм 

кoрищћeоa вoзилa, a нajвищe дo 50% изнaд гoдищоe стoпe aмoртизaциje. Aмoртизaциja зa стaлнa 

срeдствa рaзврстaнa у пoмeнуту групу утврђуje сe примeнoм дeгрeсивнe мeтoдe нa укупну 

врeднoст срeдстaвa. Дeгрeсивнa мeтoдa пoдрaзумeвa дa сe у првим гoдинaмa вeкa трajaоa 

срeдствo интeнзивниje aмoртизуje, дoк сe сa тпкпм вeкa трajaоa, врeднoст aмoртизaциje смaоуje. 
 

Узимajући у oбзир зaкoнску рeгулaтиву и нeпoвoљну стaрoсну структуру тaкси вoзилa, прoцeну 

трoщкoвa пoсeдoвaоa вoзилa je вeoмa тeщкo прецизнп изврщити. У сaдaщоoj ситуaциjи у тaкси 

прeвoзу рaдe углaвнoм aмoртизoвaнa вoзилa шиja je прoсeшнa тржищнa врeднoст прoцeоeнa нa 

oкo 4.000 EUR. Oбзирoм дa сe рaди o стaрим вoзилимa сa низoм нeгaтивних кaрaктeристикa, 

зaкљушeнo je дa се при кaлкулaциjи трoщкoвa у пeрспeктиви прoцeоeнa врeднoст вoзилa у тaкси 

прeвoзу нe мoжe узeти кao мeрoдaвнa. Збoг тoгa je прoрaшун рaђeн зa вищe рaзлишитих типoвa – 

цeнa вoзилa (4.000 EUR, 8.000 EUR, 12.000 EUR, 16.000 EUR и 20.000 EUR). Приликoм oбрaшунa 

рaзмaтрaнa je мoгућнoст примeнe фикснe aмoртизaциje - 30% гoдищоe oд нaбaвнe врeднoсти 

вoзилa или функциoнaлнe - кoja зaвиси oд интeнзитeтa кoрищћeоa тaкси вoзилa (гoдищоe 

килoмeтрaжe). 
 

Прeмa резултатима истраживаоа такси впзаша дпбијеним на узпрку пд 425 впзаша,  сaдaщои нивo 

интeнзитeтa кoрищћeоa вoзилa, аизнoси oкo 54.000 килoмeтaрa гoдищоe. Имајући у виду 

изнещенп примена метпде пбрашуна фиксне aмoртизaциjе oд 30% нeгaтивнo би сe oдрaзилa нa 

укупнe трoщкoвe и цeну прeвoзa, a сaмим тим и нa брoj кoрисникa тaкси услугa. Збoг тoгa je 

приликoм прoцeнe трoщкoвa пoсeдoвaоa вoзилa примeоeнa функциoнaлнa aмoртизaциja. 

Гoдищоa aмoртизaциja сe дoбиja из oднoсa укупних прeђeних килoмeтaрa у тoку гoдинe и 

усвпјенпг aмoртизaциoнoг вeкa вoзилa (пкп 200.000 килoмeтaрa). Узимajући у oбзир прeтхoднo 

нaвeдeнe eлeмeнтe дoлaзи сe дo пoдaткa дa ћe сe нпр. вoзилo сa 30.000 km гoдищоe, 

aмoртизoвaти пo стoпи oд 15% oд нaбaвнe врeднoсти вoзилa, oднoснo зa 6,67 гoдинa. Слишнo, 

вoзилo сa гoдищоoм килoмeтрaжoм oд 50.000 km ћe сe aмoртизoвaти пo стoпи oд 25% oд нaбaвнe 

врeднoсти вoзилa, oднoснo зa 4 гoдинe. Истa прoцeнa je изврщeнa и зa oстaлe вaриjaнтe гoдищоe 

килoмeтрaжe. Пoтрeбнo je нaпoмeнути дa сa пoрaстoм гoдищоe килoмeтрaжe aмoртизaциja у 

aпсoлутнoм смислу рaстe и дa сe нa тaj нaшин, тoкoм aмoртизaциoнoг вeкa вoзилa, oбeзбeђуjу 

финaнсиjскa срeдствa зa зaмeну вoзилa. 
 

Tрoщкoви рeгистрaциje и тeхнишких прeглeдa 
 

Tрoщкoви рeгистрaциje oбухвaтajу тaксe зa тeхнишкe прeглeдe (2 рeдoвнa прeглeдa гoдищоe), 

кoмунaлну и aдминистрaтивну тaксу, eкoлoщку тaксу, oбaвeзнo oсигурaоe и сл. Зa прoсeшнo 

вoзилo из пoстojeћeг вoзнoг пaркa цeнa рeгистрaциje вoзилa изнoси пкп 30.000 РСД. Tрoщкoви 

кaскo oсигурaоa вoзилa, кojи oбишнo изнoсe 4-6% oд врeднoсти вoзилa, нису узeти у oбзир збoг 

стaрoсти вoзнoг пaркa. 
 

Трпщкпви естетскпг прегледа и баждареоа 
 

Трпщкпви естетскпг прегледа пбухватају свe пратећe трпщкпвe у прпцесу испитиваоа ппгпднпсти и 

класификацији такси впзила (захтев за пбављаое испитиваоа, лпкална кпмунална такса за 

кприщћеое такси стајалищта, идентификаципна налепница, издаваое пптврде). На пве трпщкпве 

дпдају се и трпщкпви еталпнираоа (баждареоа) таксиметра. Укупни трпщкпви, кпји се за свакп 

такси впзилп издвајају једнпм гпдищое, изнпсе пкп 10.000 РСД. 
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Нeтo зaрaдe зa зaпoслeнe 
 

Нoвшaнa издвajaоa зa мeсeшну зaрaду jeднoг зaпoслeнoг, узимajући у oбзир прoсeшну зaрaду 

зaпoслeних нa тeритoриjи грaдa Бепграда зa прва три мeсeца 2020. гoдинe, у прoсeку изнoсe 

73.450,00 РСД, бeз дoпринoсa (нетп изнпс). У тaкси прeвoзу у Бепграду самп делимишнп је 

присутaн хибридни мoдeл у кoмe пoстoje влaсници вoзилa кojи су уjeднo и тaкси вoзaши aли и 

тaкси вoзaши зaпoслeни кoд сaмoстaлних прeдузeтникa. Пвај мпдел је дпста заступљенији у другим 

такси системима у кпјима је присутан већи брпј впзаша кпји не ппседују сппственп впзилп. Брпј 

такси впзаша кпји је заппслен кпд других сампсталних предузетника у Бепграду је занемарљив, 

такп да ће се зa прoцeну трoщкoвa нeтo зaрaдa усвojити нoрмaтив oд једнпг зaпoслeнпг пo вoзилу. 
 

Гoдищои пaущaлни пoрeз 
 

Нa мeсeшну зaрaду тaкси прeвoзници плaћajу гoдищои пaущaлни пoрeз. Зa услoвe тржищтa тaкси 

превпза путникa у Бепграду, a прeмa „Урeдби o ближим услoвимa, критeриjумимa и eлeмeнтимa 

зa пaущaлнo oпoрeзивaоe oбвeзникa пoрeзa нa прихoдe oд сaмoстaлнe дeлaтнoсти“ („Службeни 

глaсник РС“, бр. 65/01, 45/02, 47/02, 91/02, 23/03, 16/04, 76/04, 31/05, 25/13, 119/13, 135/14, 80/17, 

98/17, 86/18 и 69/19), прoцeоeни пaущaлни пoрeз нa мeсeшнoм нивoу изнoси oкo 13.000 

РСД/мeсeшнo, oднoснo 156.000 РСД/гoдищоe. 
 

Tрeбa нaпoмeнути дa je плaнирaнa пoрeскa рeфoрмa кoja пoдрaзумeвa прoмeну систeмa oбрaшунa 

oснoвицe зa пaущaлнo oпoрeзивaоe. Према нпвпм систему, пoрeскa oснoвицa, зa oдрeђeнe 

дeлaтнoсти мeђу кojимa je и дeлaтнoст тaкси прeвoзa, сe рaшунa пo пoсeбнoj прoцeдури кoja 

пoдрaзумeвa прoрaшун нa нивoу цeлe Рeпубликe Србиje, a нe кao дo сaдa нa нивoу грaдoвa 

oднoснo oпщтинa. Прeмa трeнутнoм прeдлoгу пoрeскa oснoвицa би сe дoбиjaлa тaкo щтo сe 

прoсeшнa мeсeшнa зaрaдa oствaрeнa у Рeпублици Србиjи пoмнoжи сa брojeм зaпoслeних у 

Рeпублици Србиjи нa oснoву пoслeдоих oбjaвљeних пoдaтaкa рeпублишкoг oргaнa нaдлeжнoг зa 

пoслoвe стaтистикe и сa кoeфициjeнтoм дeлaтнoсти (у слушajу тaкси прeвoзa кoeфициjeнт зa 

нaрeдну гoдину изнoси 1,279) и пoдaткoм o прeтeжнoj дeлaтнoсти у рeщeоу o рeгистрaциjи 

прeдузeтникa, a зaтим пoдeли сa брojeм стaнoвникa у Рeпублици Србиjи, нa oснoву пoслeдоих 

oбjaвљeних пoдaтaкa рeпублишкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe. 

У слушajу дa прeдлoг Урeдбe ступи нa снaгу нeoпхoднo je дa сe изврщи нoвa кaлкулaциja врeднoсти 

пaущaлнoг пoрeзa тaкси прeвoзникa. 
 

Нaкнaдa зa oбрoк 
 

У сврху прoрaшунa укупних стaлних трoщкoвa зa висину нaкнaдe зa исхрaну усвojeнa je врeднoст oд 

400 РСД/днeвнo oднoснo oкo 122.000 РСД/гoдищоe aкo сe усвojи дa тaкси прeвoзници рaдe 305 

дaнa гoдищоe. 
 

Нaкнaдa зa кoрищћeоe aпликaциje и услугa диспeшeрскoг цeнтрa 
 

Нoвшaнa срeдствa пo вoзилу зa трoщкoвe шлaнствa у удружeоу, щтo пoдрaзумeвa кoрищћeоa 

aпликaциje и услугa диспeшeрскoг цeнтрa, рaзликуje сe oд удружeоa дo удружeоa. Зa прoсeшну 

врeднoст шлaнaринe усвojeнa je мeсeшнa нaкнaдa oд 9.500 РСД щтo знaши дa су укупни трoщкoви нa 

гoдищоeм нивoу пo вoзилу 114.000 РСД/гoдищоe. 
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3.5.1.2.  Прoмeнљиви трoшкoви 

Прoмeнљиви трoщкoви имajу знaшajaн утицaj нa укупнe трoщкoвe и oбухвaтajу најзнашајније 

трoщкoвe, пднпснп трпщкпве пoгoнскe eнeргиje, oдржaвaоa, aутo-гумa и oстaлe прoмeнљивe 

трoщкoвe. 
 

Пoгoнскa eнeргиja 
 

Aнкeтoм тaкси вoзaшa кojи рaдe у удружeоимa утврђeнo je дa пкп 74% вoзилa кao пoгoнску 

eнeргиjу кoристи дизeл гoривo, бензин кап ппгпнску енергију кпристи 13% впзила, a прeoстaлих 

13% впзила кпристе тeшни нaфтни гaс и кпмпримпвани прирпдни гaс. Пoтрoщоa пoгoнскe 

eнeргиje, пoрeд oстaлoг, зaвиси и oд услoвa eксплoaтaциje. Нa oснoву спрoвeдeнe aнкeтe тaкси 

вoзaшa кao и нa oснoву искуствa aутoрa студиje, усвojeнa je прoсeшнa пoтрoщоa пoгoнскe eнeргиje 

пoсeбнo зa свaку oд врстa пoгoнскoг гoривa и тo зa EУРOДИЗEЛ 8 l/100 km, за бензин 10 l/100 km, a 

зa TНГ 12 l/100 km. Зa jeдинишну цeну EУРOДИЗEЛ гoривa усвojeнa je врeднoст oд 153,90 РСД/l, 

бензина пд 144,4 РСД/l и TНГ 74,40 РСД/l (цeнa гoривa je зa ппшетак марта 2020. гoдинe). Нaвeдeнe 

цeнe прeдстaвљajу прoсeшнe цeнe зa нaвeдeни пeриoд нa бeнзинским пумпaмa у Србиjи. 

Вреднпсти усвпјених јединишних цена врста ппгпнских гприва су вище пд цена у тренутнпм пресеку 

времена, али су у складу са прпсешним вреднпстима у 2019. гпдини. Тренутна ситуација на 

тржищту нафтних деривата је нестабилна и вреднпсти су знатнп ниже пд прпсека за претхпдни 

перипд. На нареднпј слици презентпванп је кретаое јединишних цена дизела и бензина у перипду 

пд марта дп јуна 2020. гпдине. 

 

 

Слика 10. Кретаое цена нафтних деривата у перипду март - јун 2020. гпдине 

Са слике се мпже видети да у јуну месецу 2020. гпдине цене нафтних деривата имају најнижу 

вреднпст и да самим тим нису мерпдавне за прпрашун трпщкпва ппгпнске енергије у такси превпзу 

путника. 
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Кaдa сe примeнe кoeфициjeнти ушeщћa oдгoвaрajућeг типa гoривa и усвпјене јединишне цене 

дoбиja сe прoсeшнa цeнa oд 1.214,872 РСД/100 km. 

 

Oдржaвaоe вoзилa 
 

Tрoщкoви oдржaвaоa, пoрeд зaрaдa зaпoслeних кoje су укљушeнe у стaлнe трoщкoвe, oбухвaтajу 

рeзeрвнe дeлoвe, мaзивo и oстaли мaтeриjaл. Изрaшунaти су нa oснoву трoщкoвa сeрвисних 

прeглeдa и кoрeктивнoг oдржaвaоa, a приликпм прпрашуна су сразмерни плaнирaнпм интeнзитeту 

кoрищћeоa вoзилa. Tрoщкoви мaзивa усвojeни су кao 6% oд трoщкoвa гoривa.  
 

У усвojeнoм пeриoду eксплoaтaциje трoщкoви рeзeрвних дeлoвa и мaтeриjaлa зa вoзилa нa 

гoдищоeм нивoу изнoсe 4,50-11,00% oд нaбaвнe врeднoсти вoзилa, усвojeнo je 5%. Зa плaнирaнe 

вeћe oпрaвкe на гпдищоем нивпу усвojeна је дегресивна скала у зависнпсти пд типa – цeнa вoзилa 

(4.000 EUR, 8.000 EUR, 12.000 EUR, 16.000 EUR и 20.000 EUR). За впзила шија је набавна вреднпст 

4.000 EUR вреднпст трoщкoва за планиране веће пправке, у тпку гпдине, је на нивoу 10% нaбaвнe 

врeднoсти вoзилa. За нареднп впзилп веће вреднпсти (8.000 EUR) прпцеоени трпщкпви су на 

нивпу 8% набавне вреднпсти. Ушещће трпщкпва за планиране веће пправке се смаоује са кпракпм 

пд 2% за сваки пд наредних типпва впзила. Пратећи пписану дегресивну скалу прпцеоени 

трпщкпви планираних већих пправки за впзила вреднпсти 20.000 EUR су на нивпу 2% пд набавне 

вреднпсти гпдищое.  
 

Прпцеоени укупни трпщкпви резервних делпва и већих пправки крећу се у расппну пд 15% дп 7% 

у зависнпсти пд типа пднпснп набавне цене впзила, дпк су трпщкпви мазива у зависнпсти пд нивпа 

експлпатације, пднпснп утрпщенпг гприва. 
 

Пнeумaтици 
 

Прoрaшун трoщкoвa пнeумaтикa oбухвaтa цeну пнeумaтикa oд 8.000,00 РСД пo кoмaду, при шeму je 

плaнирaнa зaмeнa пнeумaтикa нa 40.000 прeђeних килoмeтaрa. Из пвпга следи да прпцеоени 

трпщак пнеуматика пп впзилу изнпси 32.000 РСД/40.000 km.  
 

Oстaли прoмeнљиви трoщкoви 
 

Oстaли прoмeнљиви трoщкoви oбухвaтajу oстaлe трoщкoвe кojи нису прeтхoднo нaвeдeни (прaоe 

вoзилa, и сл.), a прoцeоeни изнoс oвих трoщкoвa нa гoдищоeм нивoу je 36.000 РСД/гoдищоe. 
 

Сви прeтхoднo нaвeдeни трoщкoви ћe бити кoрищћeни приликoм изрaдe прeдлoгa минимaлнe и 

мaксимaлнe цeнe услугe у тaкси систему у Бепграду. Битaн eлeмeнт, пoрeд нaвeдeних трoщкoвa, зa 

прoрaшун нaвeдeних врeднoсти  je и примeоeни тaрифни систeм кojи je oписaн у претхпднпм 

пoглaвљу. 

3.5.2. Измеритељи рада 

Приликoм прoрaшунa jeдинишних и укупних трoщкoвa рaзмaтрaн је щири  ппсег прoсeшнпг брojа 

вoжои jeднoг вoзилa дневнп и тo: 6, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 18 и 20 (наредна табела и слика). У пснпви 

је кприщћен кпрак пд 2 впжое, али се приликпм прпрашуна јавила пптреба да се изврщи дпдатна 

анализа и за слушај када се реализује 11 впжои у тпку дана щтп представља једну впжоу вище пд 

утврђене прпсешне вреднпсти. Прoсeшaн днeвни брoj вoжои пo вoзилу дeфинисaн je нa oснoву 
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изврщeних истрaживaоa у реалнпм такси систему у Бепграду. Врeднoст брoja вoжои oд 9,61 

вoжои/вoзилу/дaн дoбиjeнa je oбрaдoм пoдaтaкa o трaнспoртним зaхтeвимa испoстaвљeним 

прeкo пoзивних цeнтaрa. 

 

 
Слика 11. Расппдела дневнпг брпја впжои пп впзилу у такси систему у Бепграду 

 
Табела 4. Расппдела дневнпг брпја впжои пп впзилу у такси систему у Бепграду 

Брпј впжои Брпј впзила Учешће (%) Брпј впжои Брпј впзила Учешће (%) 

1 805 3,85 14 962 4,60 

2 928 4,44 15 846 4,04 

3 1.105 5,28 16 698 3,34 

4 1.250 5,98 17 554 2,65 

5 1.324 6,33 18 440 2,10 

6 1.441 6,89 19 336 1,61 

7 1.417 6,77 20 311 1,49 

8 1.503 7,19 21 241 1,15 

9 1.447 6,92 22 153 0,73 

10 1.379 6,59 23 130 0,62 

11 1.244 5,95 24 98 0,47 

12 1.191 5,69 25 72 0,34 

13 1.042 4,98 УКУПНП 20.917 100,00 
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Ппред разлишитпг брпја впжои у пквиру прпрашуна су кприщћене и рaзлишитe нaбaвнe врeднoсти 

вoзилa (4.000 EUR, 8.000 EUR, 12.000 EUR, 16.000 EUR и 20.000 EUR) и структурa кoрищћeоa 

рaзлишитих врста пoгoнскoг гoривa у склaду сa пoстojeћим стaоeм вoзнoг пaркa (пписанп у 

претхпднпм ппглављу). 

 

Изaбрaни eлeмeнти су oдрeђeни нa oснoву кaрaктeристикa тaкси систeмa у Бепграду и 

прeдстaвљajу пoлaзну oснoву – улазне велишине за прпрашун.  

У зaвиснoсти oд брoja вoжои изрaшунaтa je и прoсeшнa дневна и гпдищоа килoмeтрaжa вoзилa. 

Срeдоa дужинa вoжоe кoja je усвojeнa зa прoрaшун прихoдa и трoщкoвa изнoси 5,73 килпметра, 

дoк je кoeфициjeнт искoрищћeнoсти прeђeнoг путa усвojeн кao 0,49. Пoтoм je oдрeђeнa гoдищоa 

прeђeнa килoмeтрaжa вoзилa зa свaку oд разматраних вaриjaнти.  

 

Измeритeљи рaдa у врeмeну нa oснoву кojих je врщeн прoрaшун трoщкoвa (и прихoдa) су 

прикaзaни у следећпј тaбeли. Из тaбeлe сe мoжe видeти дa je зa укупaн брoj рaдних дaнa у тoку 

гoдинe усвojeнa врeднoст oд 305 дaнa щтo прeдстaвљa карактеристику трeнутнoг стaоа у тaкси 

систeму у Бепграду. 

Табела 5. Улaзни пoдaци (измeритeљи рaдa у врeмeну) зa прoрaчун трoшкoвa и прихoдa  

Рeдни брoj Измeритeљи рaдa 

1 Укупaн фoнд дaнa - инвeнтaрски дaни 365 

2 Гoдищои oдмoри  + бoлoвaоe
7
 26 

3 Дaни кaдa су вoзилa нeиспрaвнa
1
 12 

4 Рaспoлoживи фoнд дaнa 327 

5 Прoсeшaн брoj субoтa 46 

6 Прoсeшaн брoj нeдeљa 46 

7 Субoтa кaдa сe нe рaди (10% oд рaспoлoживих субпта)
8
 5 

8 Нeдeљa кaдa сe нe рaди (37% oд рaспoлoживих нeдeљa)
9
  17 

9 Нeрaдни дaни у пeриoду пoнeдeљaк - пeтaк* 0 

10 Укупнo дaнa кaдa сe ниje рaдилo 22 

11 Нeрaдни дaни у пeриoду пoнeдeљaк - пeтaк
10

 0 

12 Брoj дaнa рaдa 305 

13 Врeмe трajaоa jeднe смeнe изрaжeнo (шaсoвa) 8 

14 Срeдоa дужинa вoжоe сa путницимa (км) 5,73 

15 Средое време шекаоа у тпку впжое са путницима (мин) 5 

 
У следећпј тaбeли прикaзaнe су врeднoсти брoja вoжои и пaрaмeтри прeђeнoг путa зa кoje су 

врщeни прoрaшуни укупних трoщкoвa и прoхoдa кпји се реализују у такси систему у Бепграду. 

                                                           
7 Ппдатак дпбијен из анкете такси впзаша. 
8 Према анкети впзаша, тек оих пкп 10% не ради субптпм. 
9 Према анкети впзаша, тек оих пкп 37% не ради недељпм. 
10 Нерадни дани нису узети у пбзир из разлпга щтп су захтеви највећи у време празника и тада такси предузетници раде. 
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Табела 6. Пoкaзaтeљи интeнзитeтa eксплoaтaциje кoришћeни приликoм прoрaчунa трoшкoвa и 
прихoдa 

Брoj вoжои Прeђeни пут 

Брoj вoжои 
нa дaн 

Nvd 

Брoj вoжои 
гoдищоe 

Nvgod 

Днeвни прeђeни 
пут сa путницимa 

Kpd 

Укупни днeвни 
прeђeни пут 

Kmd 

Гoдищои прeђeни 
пут сa путницимa 

Kpgod 

Укупни гoдищои 
прeђeни пут 

Kmgod 

6 1.830 34,38 70,16 10.486 21.400 

8 2.440 45,84 93,55 13.981 28.533 

10 3.050 57,30 116,94 17.477 35.666 

11 3.355 63,03 128,63 19.224 39.233 

12 3.660 68,76 140,33 20.972 42.800 

14 4.270 80,22 163,71 24.467 49.933 

16 4.880 91,68 187,10 27.962 57.066 

18 5.490 103,14 210,49 31.458 64.199 

20 6.100 114,60 233,88 34.953 71.333 

 

3.5.3. Прпцена прихпда и трпшкпва 

Пoрeд прeтхoднo прeзeнтoвaних измeритeљa рaдa и пoкaзaтeљa интeнзитeтa eксплoaтaциje, у 

oквиру прoрaшунa трoщкoвa и прихoдa тaкси систeмa у Бeoгрaду, кoрищћeни су и улaзни eлeмeнти 

прeзeнтoвaни и oписaни у oквиру прeтхoднe aнaлизe прoцeоeних стaлних и прoмeнљивих 

jeдинишних трoщкoвa функциoнисaоa пoстojeћeг систeмa у трeнутнoм прeсeку врeмeнa. 

 

Прoрaшун прихoдa кojи сe oствaруje у тaкси систему зaснoвaн je нa eлeмeнaтимa кojи утишу нa 

оeгoву висину. Битaн eлeмeнт je примeоeни тaрифни систeм кojи сe сaстojи oд три тaрифнa стaвa: 

нaплaтe стaртa, прeђeнoг путa и шeкaоa вoзилa. У тaкси систeму у Бeoгрaду (кao щтo je вeћ 

oписaнo) зaступљeнo је пoстojaоe две тaрифе за пређени пут кoje сe рaзликуjу у зaвиснoсти oд 

врeмeнa пружaоa услугe. У циљу прецизне реализације прпцене прихпда у калкулацији су 

кприщћене висине цене пбе тарифе. За калкулацију прпсешне вреднпсти једне впжое кприщћена 

је и прпсешна дужина впжое пд 5,73 килпметра и усвпјенп прпсешнп времена шекаоа пд 5 минута. 

На пснпву претхпднп наведених елемената прпсешна висина једне впжое у пквиру прве тарифе 

изнпси 604,95 РСД, а у пквиру друге тарифе 719,55 РСД. За калкулацију прихпда усвпјенп је ушещће 

пд 20% впжои кпје се реализују у пквиру друге тарифе, пднпснп у перипду пд 22:00 дп 06:00 

шаспва. 

 

Рeзултaти прoрaшунa прoцeоeних трoщкoвa и прихoдa зa jeднo прoсeшнo вoзилo зa рaзлишитe 

интeнзитeтe кoрищћeоa и нaбaвну цeну, зa пoстojeћи тaрифни систeм, дaти су у нaрeднoj тaбeли. 
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Табела 7. Прoцeоeни трoшкoви и прихoди у такси систему у Бепграду зa пoстojeћe цeнe услугa (РСД) 

Брoj 
вoжои 
нa дaн 

Nvd 

Укупни 
гoдишои 
прeђeни 

пут 
Kmgod 

Укупaн 
гoдишои 
прихoд пo 

вoзилу (РСД) 

Укупни 
гoдишои 
трoшкoви 

(РСД) - Вoзилo  
4.000 EUR 

Укупни 
гoдишои 
трoшкoви 

(РСД) - Вoзилo  
8.000 EUR 

Укупни 
гoдишои 
трoшкoви 

(РСД) - Вoзилo   
12.000 EUR 

Укупни 
гoдишои 
трoшкoви 

(РСД) - Вoзилo   
16.000 EUR 

Укупни 
гoдишои 
трoшкoви 

(РСД) - Вoзилo  
20.000 EUR 

6 21.400 1.149.002,10 1.762.831,33 1.865.254,85 1.948.798,36 2.013.461,88 2.059.245,40 

8 28.533 1.532.002,80 1.877.241,77 1.996.499,79 2.096.877,82 2.178.375,84 2.240.993,87 

10 35.666 1.915.003,50 1.991.652,21 2.127.744,74 2.244.957,27 2.343.289,80 2.422.742,33 

11 39.233 2.106.503,85 2.048.857,43 2.193.367,22 2.318.997,00 2.425.746,78 2.513.616,57 

12 42.800 2.298.004,20 2.106.062,65 2.258.989,69 2.393.036,73 2.508.203,76 2.604.490,80 

14 49.933 2.681.004,90 2.195.221,34 2.339.731,12 2.465.360,90 2.572.110,69 2.659.980,47 

16 57.066 3.064.005,60 2.292.797,27 2.437.307,06 2.562.936,84 2.669.686,62 2.757.556,41 

18 64.199 3.447.006,30 2.390.373,21 2.534.882,99 2.660.512,78 2.767.262,56 2.855.132,34 

20 71.333 3.830.007,00 2.487.949,14 2.651.338,93 2.814.728,71 2.978.118,50 3.141.508,28 

 
Кao вeлишинa интeнзитeтa кoрищћeоa узeтo je 9 рaзлишитих врeднoсти брoja вoжои нa дaн 

(расппн пд 6 дo 20 впжои), a имajући у виду дa je трeнутни прoсeшaн брoj вoжои у тoку дaнa пкп 

10. Нa oснoву прeзeнтoвaних пoдaтaкa види сe дa прeмa пoстojeћим цeнaмa вoзилo нaбaвнe 

врeднoсти 4.000 EUR, сa интeнзитeтoм кoрищћeоa oд 11 вoжои днeвнo, щтп представља једну 

впжоу вище пд прпсека, и гoдищоoм килoмeтрaжoм oд 39.233 килпметра (щтo oдгoвaрa прoсeку 

зaступљeнoм у систeму), oствaруje дoбит oд 57.646,42 РСД/гoдищоe. 

 

Сa пoрaстoм прoсeшнoг брoja вoжои, у oквиру прeзeнтoвaнoг прoрaшунa, и вoзилa вeћe нaбaвнe 

врeднoсти oствaруjу oдрeђeну дoбит. Укoликo би вoзилa тaкси прeвoзa oбaвљaлa у прoсeку 12 

вoжои днeвнo, дoбит би oствaривaлa и вoзилa нaбaвнe врeднoсти oд 8.000 EUR. У тoм слушajу 

висинa дoбити нa гoдищоeм нивoу зa вoзилa нaбaвнe врeднoсти 4.000 EUR би изнoсилa 191.941,55 

РСД, дoк би зa вoзилa сa дуплo вeћoм нaбaвнoм врeднoщћу тa дoбит билa нижa и изнoсилa би 

39.014,51 РСД. 

 

Када се презентпвани прпрашун прпцене трпщкпва и прихпда у систему уппреди са претхпднп 

презентпванпм расппделпм дневнпг брпја впжои пп впзилу у такси систему у Бепграду, упшава се 

да у тренутнпм пресеку времена самп 39,77% впзила реализује 11 или вище впжои дневнп. 

 

Какп би се утврдип узрпк наведенпг брпја впжои изврщене су дпдатне детаљне анализе 

реализпванпг брпја впжои впзила на раду пп шаспвима у тпку дана. Прпсешан брпј впжои кпја 

впзила на раду реализују у тпку једнпг шаса изнпси пкп 1,5 впжои.  

 

Акп би се усвпјилп и применилп псмпшаспвнп раднп време следи да би впзила на раду пстварила 

прпсешан брпј пд 12 впжои у тпку дана щтп је, према презентпванпм прпрашуну укупних трпщкпва 

и прихпда, дпвпљнп за пствариваое дпбити за прве две категприје впзила. Претхпднп пписана 

анализа навпди на закљушак да знашајан брпј такси впзила у систему није активнп наведених псам 
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сати, већ је оихпвп раднп време знашајнп краће. Пви ппдаци су у пдређенпј мери и у сагласнпсти 

са спрпведенпм анкетпм такси впзаша, у пквиру кпје се трећина (вище пд 32%) анкетираних 

изјаснилп да је оихпвп прпсешнп раднп време у тпку дана маое пд 8 шаспва. 

 

Пнп щтп би требалп нагласити кап пoзитивнa кaрaктeристикa тaкси систeмa у Бепграду je дa би свa 

вoзилa oбухвaћeнa прoрaшунoм (нaбaвнe врeднoсти oд 4.000 EUR дo 20.000 EUR) oствaрилa 

oдрeђeни изнoс дoбити укoликo би на гпдищоем нивпу успели да реализују прoсeшнп 14 или вище 

вoжои у тoку дaнa, а у тренутнпм пресеку времена тп шини самп 23,14%. 

 

Наведени ппдаци су самп јпщ један пд ппказатеља ниске ефикаснпсти впзила у такси систему у 

Бепграду. Такпђе, имајући у виду претхпдну анализу ппставља се и дпдатнп питаое п знашајнпм 

брпју неппслужених захтева кпји у укупнпм брпју ушествују са пкп 30%. 

3.6. Мпдел за прпрачун минималне и максималне цене трансппртне услуге 

У наставку ппглавља изврщена је презентација резултата изврщене анализе пднпса прпцеоених 

гпдищоих прихпда и трпщкпва за разлишите цене трансппртне услуге. Пписана анализа је 

изврщена уз пдређене претппставке кпје су пре свега биле прпузрпкпване недпстаткпм 

адекватних истпријских ппдатака п прпменама цена и интензитета трансппртних захтева. Пснпвне 

претппставке кприщћене у прпрашуну су: 

 

- Интензитет трансппртних захтева је кпнстантан, пднпснп еластишнпст цене не ппстпји (брпј 

захтева се не меоа у складу са прпменпм цене услуге); 

- Прпсешан брпј впжои дневнп пп впзилу је кпнстантан, пднпснп не меоа се са прпменпм 

цене; 

- Јединишна цена за старт је кпнстантна, пднпснп не меоа се заједнп са прпменпм псталих 

цена; 

- Цена тарифе 3 (за впжое кпје излазе ван градскпг ппдрушја) није кприщћена у калкулацији. 

 

Какп би се креирап мпдел за утврђиваое минималне и максималне цене трансппртне услуге, за 

претхпднп наведена пплазна пгранишеоа, изврщена је калкулација гпдищоих прихпда и трпщкпва 

за ппсег разлишитих висина цена I и II тарифе. Ппсег је пбухватап висину цена умаоене за 15% у 

пднпсу на ппстпјеће, пднпснп увећане за 25% (или шак 50%) са предефинисаним кпракпм пд 2,5%. 
 

Анализа изврщена у претхпднпм ппглављу је ппказала да се у калкулацији прпцене гпдищоих 

прихпда и трпщкпва издвајају три карактеристишне (гранишне) групе према прпсешнпм брпју 

впжои у тпку дана: 

 

- 10 впжои/дан – прпсешан брпј впжои у систему кпјим се у тренутнпм пресеку времена не 

пбезбеђује трпщкпвна ефикаснпст, а кпја је прпузрпкпвана знашајним брпјем впзаша шије је 

прпсешнп раднп време маое пд 8 шаспва у тпку дана (пкп 30%); 

 

- 12 впжои/дан – прпсешан брпј впжои у систему кпјим се у тренутнпм пресеку времена 

пбезбеђује трпщкпвна ефикаснпст за прве две категприје впзила (према набавнпј цени). 

Пвај брпј впжои је дпбијен дпдатнпм анализпм прпсешнпг брпја впжои кпје реализују 

впзила на раду у тпку једнпг шаса (1,5) и усвпјенпг псмпшаспвнпг раднпг времена. 
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- 14 впжои/дан – прпсешан брпј впжои у систему кпјим се у тренутнпм пресеку времена 

пбезбеђује пптпуна трпщкпвна ефикаснпст за све категприје впзила (према набавнпј цени). 
 

У наставку ппглавља презентпвани су резултати спрпведене анализе за све три наведене 

карактеристишне групе.  
 

На нареднпј табели презентпване су висине цене услуге у складу са прпцентуалним умаоеоем 

или увећаоем. 
 

Табела 8. Висина цене такси услуге у складу са усвпјеним прпцентпм умаоеоа/увећаоа 

Прпценат умаоеоа/увећаоа  
(%) 

Висина цене I тарифе  
(РСД) 

Висина цене II тарифе  
(РСД) 

-15 55,25 75,25 

-12,5 56,88 76,88 

-10 58,50 78,50 

-7,5 60,13 80,13 

-5 61,75 81,75 

-2,5 63,38 83,38 

0 65,00 85,00 

2,5 66,63 86,63 

5 68,25 88,25 

7,5 69,88 89,88 

10 71,50 91,50 

12,5 73,13 93,13 

15 74,75 94,75 

17,5 76,38 96,38 

20 78,00 98,00 

22,5 79,63 99,63 

25 81,25 101,25 

27,5 82,88 102,88 

30 84,50 104,50 

32,5 86,13 106,13 

35 87,75 107,75 

37,5 89,38 109,38 

40 91,00 111,00 

42,5 92,63 112,63 

45 94,25 114,25 

47,5 95,88 115,88 

50 97,50 117,50 
 

3.6.1. Прпрачун цене трансппртне услуге за прпсечнп 10 впжои у тпку дана. 

На нареднпј слици графишки су презентпвани резултати спрпведенпг прпрашуна за први 

карактеристишни слушај, када прпсешан брпј впжои у тпку дана изнпси 10 впжои. На графишкпм 

приказу прпрашуна плавпм бпјпм је презентпвана висина прихпда у зависнпсти пд цене услуге. 

Имајући у виду да се укупни трпщкпви не меоају, пднпснп да су фиксни за усвпјени брпј впжои, 

црвена и зелена линија визуелнп презентују разлишите вреднпсти прпцеоених гпдищоих 

трпщкпва у зависнпсти пд набавне вреднпсти впзила.   
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Са презентпване слике се мпгу упшити знашајне пресешне ташке кпјима се, за кпнкретан 

карактеристишни слушај, мпгу утврдити неппхпдна минимална и максимална висина цене услуге 

какп би се пбезбедила трпщкпвна ефикаснпст у такси систему у Бепграду.  

 

Минимална цена услуге се пдређује на пснпву прпцента у пресеку прихпда и трпщкпва за впзилп 

најмаое набавне вреднпсти, дпк се максимална цена утврђује на пснпву вреднпсти прпцента у 

пресеку прихпда и трпщкпва за впзилп највище набавне вреднпсти.  

 

 

Слика 12. Прпцена минималне и максималне цене за прпсечнп 10 впжои у тпку дана 

 

У пвпм кпнкретнпм слушају, за такси систем у кпме прпсешан брпј впжои у тпку дана изнпси 10, 

минимална цена услуге би требалп да буде пкп 7,5% већа пд ппстпјеће, пднпснп цена за I тарифу 

би требала да изнпси 70,00 РСД, а за II тарифу 90,00 РСД. Максимална цена, кпјпм би се 

пбезбедила трпщкпвна ефикаснпст за све категприје впзила, требала би да буде пкп 45% већа пд 

ппстпјеће, пднпснп цена за I тарифу би требала да изнпси 95,00 РСД, а за II тарифу 115,00 РСД. 

3.6.2. Прпрачун цене трансппртне услуге за прпсечнп 12 впжои у тпку дана 

На нареднпј слици графишки су презентпвани резултати спрпведенпг прпрашуна за други 

карактеристишни слушај, када прпсешан брпј впжои у тпку дана изнпси 12. На графишкпм приказу 

прпрашуна линије визуелнп презентују исте вреднпсти прпцеоених гпдищоих прихпда и трпщкпва 

кап у претхпднпм слушају.   

 

Кап и на претхпднпм примеру, на слици се упшавају знашајне пресешне ташке кпјима се утврђују 

неппхпдна минимална и максимална висина цене услуге какп би се пбезбедила трпщкпвна 

ефикаснпст у такси систему, за пвај карактеристишни слушај. 
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Слика 13. Прпцена минималне и максималне цене за прпсечнп 12 впжои у тпку дана 

 

На пснпву презентпване слике, минимална цена услуге би мпгла да буде пкп 13% маоа пд 

ппстпјеће, пднпснп цена за I тарифу би мпгла да изнпси 56,00 РСД, а за II тарифу 76,00 РСД. 

Максимална цена, кпјпм би се пбезбедила трпщкпвна ефикаснпст за све категприје впзила, мпгла 

би да буде пкп 22,5% већа пд ппстпјеће, пднпснп цена за I тарифу би требала да изнпси 80,00 РСД, 

а за II тарифу 100,00 РСД. 

 

Имајући у виду да се тежи ппвећаоу ефикаснпсти такси система и да је 12 впжои у тпку дана 

реалнп пстваривп, презентпване вреднпсти су знашајне и представљају јасне границе, пднпснп 

пквире у кпјима се цена трансппртне услуге у такси систему мпже кретати у тренутнпм пресеку 

времена. 

3.6.3. Прпрачун цене трансппртне услуге за прпсечнп 14 впжои у тпку дана 

На нареднпј слици графишки су презентпвани резултати спрпведенпг прпрашуна за трећи 

карактеристишни слушај, када прпсешан брпј впжои у тпку дана изнпси 14. На графишкпм приказу 

прпрашуна линије визуелнп презентују исте вреднпсти прпцеоених гпдищоих прихпда и трпщкпва 

кап у претхпдна два.   

 

На слици се јаснп упшава пнп щтп је анализа презентпвана у претхпднпм ппглављу и ппказала, 

пднпснп тп да се са 14 впжои у тпку дана и ппстпјећпм ценпм услуге пбезбеђује трпщкпвна 

ефикаснпст за све категприје впзила. У пвпм кпнкретнпм слушају ппстпјећа цена представља 

максимални изнпс цене, пднпснп гпроу границу. 

 

Минимална висина цене, према презентпванпм прпрашуну, мпгла би да буде пкп 30% маоа пд 

ппстпјеће, пднпснп изнпсила би 46,00 РСД за I тарифу и 66,00 РСД за II тарифу.  
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Слика 14. Прпцена минималне и максималне цене за прпсечнп 14 впжои у тпку дана 

 

Треба нагласити да је наведени прпсешни брпј впжои виспк и да је у тренутнпм пресеку времена 

тещкп пстварив, такп да наведене цене и презентпвани прпрашун мпгу служити вище кап алат за 

сагледаваое међуспбних релација између прпсешнпг брпја впжои и цене услуге. 

3.7. Реинжеоеринг ппстпјеће мреже такси стајалишта 

У пквиру пвпг ппглавља је на пснпву детаљне анализе и спрпведених истраживаоа, изврщена 

пцена мпгућнпсти прпщиреоа капацитета на ппстпјећим такси стајалищтима, анализа пптребе 

увпђеоа нпвих такси стајалищта и прпрашун пптребних капацитета нпвих такси стајалищта у 

урбанпм делу града Бепграда. Дата су идејна рещеоа за ппстпјећа стајалищта на кпјима је 

предлпженп прпщиреое капацитета (Прилпг 2) и за нпве предлпжене лпкације за кпје је дата 

ппзитивна пцена ппгпднпсти (Прилпг 3). Дпступнпст ппстпјећих и нпвих стајалищта у такси систему 

у Бепграду је приказана у Прилпгу 4. 

3.7.1. Анализа пптреба и мпгућнпсти за прпширеое капацитета на ппстпјећим 
лпкацијама. 

У тпку истраживаоа карактеристика функципнисаоа на 154 стајалищтa на урбанпм ппдрушју града 

Бепграда, евидентирана је и мпгућнпст за прпщиреое ппстпјећих капацитета за такси впзила. 

Примарнпм анализпм резултата спрпведених истраживаоа изабранп је 12 такси стајалищта за 

детаљну анализу мпгућнпсти за прпщиреое ппстпјећих капацитета (наредна табела).  У табели 9. 

је псим щифре лпкације, назива стајалищта и улице дат и приказ ппстпјећег капацитета, 

пптенцијални дпдатни брпј места, кап и искприщћеое капацитета у перипду истраживаоа пд 06h 

дп 22h. 

На свим наведеним  стајалищтима је рађенп и истраживаое карактеристика функципнисаоа 

стајалищта у времену, шијпм детаљнпм анализпм је утврђен кпефицијент искприщћеоа ппстпјећих 

капацитета стајалищта, на пснпву шега је изврщена пцена ппгпднпсти за прпщиреоем ппстпјећих 

капацитета. 
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Табела 9. Ппстпјеће лпкације са мпгућнпшћу ппвећаоа капацитета 

Р.бр. Ид.бр. Назив стајалишта Улица 
Ппстпјећи 

брпј  
места 

Дпдатни 
брпј места 

Искпришћеое 
у перипду 

истраживаоа 

Пцена 
ппгпднпсти 

ПЛ1 ЗЕ02 Централ Дубрпвашка 12 3 0,5 
Испуоава 

услпве 

ПЛ2 РА02 Лабудпвп брдп Сердар Јанка Вукптића 5 2 0,47 
Испуоава 

услпве 

ПЛ3 ВП05 ТЦ Баоица 
Паунпва - приступна 
сапбраћајница 

6 6 0,79 
Испуоава 

услпве 

ПЛ4 ВП08 Централнп грпбље Заплаоска 17 4 0,57 
Испуоава 

услпве 

ПЛ5 ВП09 Впјвпде Влахпвића 
Браће Јеркпвић - пкретница 
26 

10 3-4 0,57 
Испуоава 

услпве 

ПЛ6 ЗЕ09 Батајница-центар Јпвана Бранкпвића 3 пренамена 0,22 
Неиспуоава 

услпве 

ПЛ7 НБ02 БЛПК 19 а - аутппут 
Б.Арсенија Шарнпјевића - 
интерна с. 

8 пренамена 0,24 
Неиспуоава 

услпве 

ПЛ8 ШУ01 Банпвп брдп - пијаца Кирпвљева/Ппжещка 7 нпвп стај. 1,2 
Испуоава 

услпве 

ПЛ9 РА01 Петлпвп брдп Милпрада Дращкпвића 5 3 0,07 
Неиспуоава 

услпве 

ПЛ10 СВ12 БИГЗ - Мпстар Кпсте Главинића 8 пренамена 0,61 
Неиспуоава 

услпве 

ПЛ11 ЗВ06 Клуз Булевар краља Александра 6 1 0,29 
Неиспуоава 

услпве 

ПЛ12 ПА08 Паншевашки мпст Булевар десппта Стефана 17 3 0,24 
Неиспуоава 

услпве 

 
На стајалищтима са пзнакама ЗЕ09, НБ02 и СВ12 ппстпји мпгућнпст ппвећаоа капацитета самп у 

слушају да се пренамени ппстпјећа ппврщина кпја се кпристи за паркираое впзила, па је пптребнп 

да се, са једне стране пцени захтев за паркираоем приватних аутпмпбила, а са друге стране 

пптражоа за паркираоем такси впзила, на пснпву шега је закљушенп да пве лпкације не 

испуоавају услпве за прпщиреое капацитета у тренутнпм пресеку времена.  

Ппвећаое ппстпјећих капацитета је пправданп самп на стајалищтима кпја имају средои или виспк 

степен искприщћеоа ппстпјећег капацитета. Стајалищта са пзнакама: ЗЕ09, НБ02, РА01, ЗВ06 и 

ПА08 са кпефицијентима искприщћеоа пд 0,07 дп 0,29 су пцеоена кап неппвпљна за прпщиреое 

капацитета.  

На пснпву приказаних ппдатака п искприщћеоу ппстпјећег капацитета, разматрана је мпгућнпст 

прпщиреоа на стајалищтима са пзнакама: ЗЕ02, ШУ01, РА02, ВП05, ВП08, ВП09 и СВ12. 

Кпефицијенти искприщћеоа на наведеним стајалищтима се крећу у расппну пд 0,47 дп 1,2.  

На стајалищту ШУ01-Банпвп брдп-пијаца предлпженп је пбележаваое нпвпг стајалищта са друге 

стране улице Бпре Маркпвића. Идејнп рещеое нпвпг стајалищта је приказанп у Прилпгу 3. на 

цртежу са пзнакпм НЛ15. 

На стајалищту СВ12-БИГЗ-Мпстар нема услпва за пренамену ппстпјећих паркинг места, збпг 

прпцеоене велике пптражое за паркираоем станпвника пближоих зграда.  

На препсталих 5 лпкација (ЗЕ02, РА02, ВП05, ВП08 и ВП09) има пснпва за прпщиреое ппстпјећих 

капацитета и датп је рещеое сапбраћајне сигнализације на идејним рещеоима за наведене 

лпкације (Прилпг 2).  
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У Прилпгу 1. је приказан предрашун за прпщиреое капацитета на 5 ппстпјећих такси стајалищта. 

Укупни трпщкпви прпщиреоа капацитета на ппстпјећим стајалищтима су 88.850,00 динара (Табела 

1).  

3.7.2. Анализа прпстпрних лпкација и пптребних капацитета нпвих такси стајалишта са 
пценпм ппгпднпсти 

У пквиру пвпг ппглавља изврщена је детаљна технишкп-технплпщка анализа пптенцијалних 

лпкација такси стајалищта. Дубинскпм анализпм је утврђенп да  један брпј нпвих такси стајалищта 

треба регулисати у складу са важећим прпписима и да прпстпрне лпкације нпвих стајалищта, за 

кпја је дата ппзитивна пцена ппгпднпсти прпстпра, неппхпднп привести намени за терминираое 

впзила такси система. 

Прпстпрне лпкације нпвих такси стајалищта су пдређене у складу са резултатима спрпведених 

истраживаоа у реалнпм такси систему и прпстпрним мпгућнпстима за прпјектпваое стајалищта на 

жељенпј лпкацији. У пквиру спрпведених истраживаоа, експерти у такси систему у Бепграду су се 

у пквиру Анкете експерата (АК-3) између псталпг изјащоавали и п предлпгу за унапређеое 

ппстпјећих  и давали предлпге за нпве лпкације. Већина лпкација нпвих стајалищта је предлпжена 

у зпнама центара атракције и прпдукције путпваоа, кап щтп су тржни центри, судпви, пијаце, 

бплнице исл. Пснпвни услпв за пбележаваое стајалищта на предлпженпј лпкацији је да се 

предвиђени прпстпр налази у пквиру парцеле кпја се налази у јавнпј свпјини. Сви предлпзи су 

размптрени, а затим је изврщен увид у ппстпјећу дпкументацију, на пснпву кпје је изврщен пдабир 

лпкација на кпјима је неппхпднп изврщити истраживаоа, у циљу утврђиваоа димензија и 

евидентираоа карактеристика такси стајалищта.  

За следеће предлпжене лпкације нису спрпведена истраживаоа, јер је из распплпживих ппдатака 

утврђенп да нема мпгућнпсти за оихпву реализацију у реалнпм систему:  

- Теразије – На лпкацији је предлпженп ппвећаое капацитета ппстпјећег стајалищта. 

Предлпг није прихваћен, јер би за реализацију билп пптребнп изврщити грађевинске 

интервенције на сапбраћајници какп би се ппвећап ппстпјећи капацитет пд 14 места. У 

неппсреднпј близини предлпжене лпкације се налази и стајалищте у Призренскпј улици на 

кпјем има дпвпљнп капацитета у тпку целпг дана.  

- Бетпн хала – На бази инфпрмација дпбијених пд стране експерата из такси система 

утврђенп је да су у плану знашајне измене у инфраструктури на предлпженпј лпкацији 

(демпнтажа ппстпјећих щина) и да не ппстпји мпгућнпст да се у пвпм пресеку времена да 

предлпг нпвпг стајалищта. 

- Трг кпд старе железнишке станице – лпкација се тренутнп налази у фази рекпнструкције, 

накпн кпје је планирана изградоа и пбележаваое такси стајалищта. 

- Тржни центар Галерија - на парцели пбјекта тржнпг центра је предвиђенп пбележаваое 

такси стајалищта. 

- Нпва аутпбуска станица у Блпку 42 – лпкација се тренутнп налази у фази изградое. 

Прпјектнпм дпкументацијпм аутпбуске станице предвиђена је изградоа и такси 

стајалищта. 
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На 16 пптенцијалних лпкација изврщена је пцена ппгпднпсти за пбележаваое такси стајалищта. На 

свим предлпженим лпкацијама евидентирани су ппдаци пптребни за пцену ппгпднпсти. У 

нареднпј табели дат је приказ нпвих лпкација (ппщтина и улица) са прпјектпваним брпјем места за 

такси впзила и пценпм испуоенпсти услпва. 

Табела 10. Лпкације, брпј прпјектпваних места и пцена ппгпднпсти услпва нпвих такси стајалишта  

Щифра 
лпкације 

Лпкација Улица 
Прпјектпвани 

брпј места 
Пцена ппгпднпсти 

НЛ1 Звездара -Миријевп Улпфа Палме (Пијаца Миријевп) 4 Испуоава услпве 

НЛ2 Звездара-Миријевп Пкретница Михаила Булгакпва 6 Испуоава услпве 

НЛ3 Звездара-Миријевп Миријевски булевар 5 Испуоава услпве 

НЛ4 Н. Бепград Чпна Кенедија (кафић Kennedy) 5 Испуоава услпве 

НЛ5 Ракпвица Миљакпвац 3 - пкретница 3 Испуоава услпве 

НЛ6 Земун Галеника (Кпсте Драгићевића) 4 Испуоава услпве 

НЛ7 Впждпвац Медакпвић 3 - пкретница 5 Испуоава услпве 

НЛ8 Ракпвица Јелезпвашка 4 Испуоава услпве 

НЛ9 Палилула Кроаша Метрп 5 Испуоава услпве 

НЛ10 Н. Бепград Први пснпвни суд- Алексинашких рудара 5 Испуоава услпве 

НЛ11 Впждпвац 
Насеље Степа Степанпвић (Каплара 

Мпмшила Гаврића кпд сппртскпг терена) 
4 Испуоава услпве 

НЛ12 Н. Бепград Бплница Бежанијска кпса 4 Испуоава услпве 

НЛ13 Стари град ЗПП врт 4 Испуоава услпве 

НЛ14 Шукарица Ада Mall 5 Испуоава услпве 

НЛ15 Шукарица Пијаца Банпвп брдп 6 Испуоава услпве 

НЛ16 Впждпвац Мис Ирбијева - Беп щппинг центар 0 Не испуоава услпве 

 

Капацитет нпвих лпкација је пдређен у складу са прпстпрним мпгућнпстима, впдећи рашуна да се 

не угрпзе други ушесници у сапбраћају, а ппщтујући све прпписе везане за прпјектпваое. На 

већини лпкација је прпјектпван максималнп мпгући капацитет у складу са правилима струке. На 

лпкацијама на кпјима је изврщена пренамена ппстпјећих паркинг места, предлпжен је минималан 

капацитет стајалищта, впдећи рашуна п ппстпјећим капацитетима за паркираое. Накпн ппшетка 

функципнисаоа, крпз праћеое функципнисаоа и спрпвпђеоем микрп истраживаоа у реалнпм 

систему мпгуће је урадити пдгпварајућа унапређеоа, а пре свега у ппгледу прпщиреоа 

прпјектпваних капацитета стајалищта. 

У даљем тексту, дат је приказ детаљних карактеристика предлпжених лпкација такси стајалищта са 

пписпм затешенпг стаоа на лпкацији. Изврщена је пцена мпгућнпсти предлпжене лпкације за 

привпђеоа намени такси стајалищта, а затим је дат ппис пптребних радпва. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ1 – МИРИЈЕВСКА ПИЈАЦА (УЛПФА ПАЛМЕ) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 4 места Нашин прганизације места: Управнп на 

паркиралишту 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°47'24.65"С, 20°32'19.32"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Нe 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Прилагпђен 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 

Мпгућнпст прпщиреоа 
Ппстпји мпгућнпст, пренаменпм ппстпјећих паркинг 
места. 

Наппмена:  
 

Лпкација се налази у улици Улпфа Палме неппсреднп испред раскрснице са улицпм Самјуела 

Бекета. Прпстпр се у ппстпјећем стаоу кпристи за паркираое впзила и друге намене. Прпјектпм је 

предвиђенп да се 4 ппстпјећа паркинг места пренамене за пптребе пбележаваоа такси 

стајалищта. Дуж улице Улпфа Палме изграђена су паркинг места за управнп паркираое, па је 

прпјектантска прпцена да се пренаменпм 4 паркинг места неће негативнп утицати на стаое 

паркираоа. На предвиђенпм прпстпру, пптребнп је изврщити пбележаваое нпвпг стајалищта и 

ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ2 – ПКРЕТНИЦА МИХАИЛА БУЛГАКПВА 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 6 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°47'9.38"С, 20°32'44.92"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Да 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Једнпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази на прпстпру терминуса аутпбуских линија у Миријеву у улици Михаила 

Булгакпва. Прпстпр се у ппстпјећем стаоу кпристи за нерегуларнп паркираое впзила. Прпјектпм  

је предвиђенп да се пбележи 6 паркинг места на делу терминуса кпји се не кпристи. На 

предвиђенпм прпстпру, пптребнп је изградити трптпар кпји ће пмпгућити приступ стајалищту, 

затим изврщити пбележаваое стајалищта хпризпнталнпм сигнализацијпм и ппставити сапбраћајни 

знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ3 – МИРИЈЕВСКИ БУЛЕВАР 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 5 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°48'13.54"С, 20°31'30.87"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Не 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази у Миријевскпм булевару у зпни раскрснице са улицпм Ђпрђа Јпванпвића. 

Прпстпр се у ппстпјећем стаоу кпристи за нерегуларнп паркираое впзила. Прпјектпм је 

предвиђенп да се пбележи 5 паркинг места. На предвиђенпм прпстпру, пптребнп је изврщити 

пбележаваое хпризпнталне сигнализације у виду пещашкпг прелаза, усмеравајућих ппља и 

прпстпра такси стајалищта,  и ппстављаое сапбраћајнпг знака за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ4 – ЧПНА КЕНЕДИЈА (кпд кафића Kennedy) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 5 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°50'2.78"С, 20°25'1.96"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Нe 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Физички раздвпјени смерпви кретаоа 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Канта за ђубре 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази у улици Чпна Кенедија неппсреднп испред раскрснице са Булеварпм Никпле 

Тесле. Прпстпр се у ппстпјећем стаоу кпристи за нерегуларнп паркираое впзила. Прпјектпванп је 5 

ппдужних места за такси впзила у прпстпру између ппдземнпг кпнтејнера и раскрснице. На 

прпстпру предвиђенпм за пбележаваое пптребнп је изврщити демаркацију ппстпјећих пзнака, 

изврщити пбележаваое нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
  



 

ГРАД БЕПГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВПЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ  
САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Прпјекат брпј:  8/19 | Нащ брпј: 506 
Планираое и прпјектпваое система такси превпза путника у Бепграду за перипд пд 2020. дп 2024. гпдине – Коига 4  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 57 пд 144 
 

СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ5 – МИЉАКПВАЦ 3 (ПКРЕТНИЦА) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 3 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°44'18.08"С, 20°27'47.89"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Да 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Једнпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази на терминусу аутпбуске линије 48 у насељу Миљакпвац 3. Прпјектантска 

прпцена је да пренаменпм прпстпра на терминусу ппстпји прпстпрна мпгућнпст за пбележаваое 3 

места за такси впзила кпја неће утицати на функципнисаое терминуса. На прпстпру предвиђенпм 

за пбележаваое пптребнп је изградити трптпар за приступ дп стајалищта, изврщити пбележаваое 

нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ6 – ГАЛЕНИКА (КПСТЕ ДРАГИЋЕВИЋА) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 5 места Нашин прганизације места: Ппдужнп у ниши 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°51'25.81"С, 20°22'9.24"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Нe 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Прилагпђен 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази у улици Кпсте Драгићевића у насељу Галеника у Земуну. Прпстпр се у 

ппстпјећем стаоу кпристи за паркираое впзила. Прпјектпванп је 5 ппдужних места за такси 

впзила. На прпстпру предвиђенпм за такси стајалищте треба изврщити пбележаваое нпвпг 

стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
  



 

ГРАД БЕПГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВПЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ  
САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Прпјекат брпј:  8/19 | Нащ брпј: 506 
Планираое и прпјектпваое система такси превпза путника у Бепграду за перипд пд 2020. дп 2024. гпдине – Коига 4  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 59 пд 144 
 

СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ7 – МЕДАКПВИЋ 3 (ПКРЕТНИЦА) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 4 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°46'20.82"С, 20°30'30.04"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Да 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Једнпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази на терминусу аутпбуских и трплејбуских линија у насељу Медакпвић 3. На 

предметнпј лпкацији је у ранијем перипду билп пбележенп такси стајалищте, а временпм је 

уклпоен сапбраћајни знак и хпризпнтална сигнализација. У тпку истраживаоа карактеристика 

функципнисаоа такси стајалищта, евидентиранп је присуствп такси впзила на лпкацији. Прпстпр се 

у ппстпјећем стаоу кпристи за нерегуларнп паркираое аутпмпбила. Прпјектантским рещеоем је 

пбележенп 4 места за такси впзила. На прпстпру предвиђенпм за пбележаваое пптребнп је 

изврщити пбележаваое нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ8 – РЕСНИК (ЈЕЛЕЗПВАШКА) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 4 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°42'53.06"С, 20°27'42.29"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Не 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Предлпжена лпкација  се налази у пквиру  аутпбускпг стајалищта „Авалска“ кпд „Мини пијаце“ у 

насељу Ресник. На наведенпј лпкацији нема прпстпрних мпгућнпсти за технишкп регулисаое такси 

стајалищта, па је предлпжена лпкација кпја се налази у Јелезпвашкпј улици. 

 

Прпјектантским рещеоем на кплпвпзу у Јелезпвашкпј улици пбележена су 4 ппдужна места за 

такси впзила. На прпстпру предвиђенпм за пбележаваое пптребнп је изврщити пбележаваое 

нпвпг стајалищта и хпризпнталне сигнализације и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ9 – КРОАША (МЕТРП) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 5 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°50'31.68"С, 20°29'21.28"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Не 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Предлпжена лпкација кпд „Метрпа“ у Кроаши је прпјектпвана на прпстпру јавне сапбраћајнице 

кпја се налази неппсреднп уз парцелу пбјекта. Предлпжена лпкација се у ппстпјећем стаоу 

кпристи за нерегуларнп паркираое аутпмпбила. Прпјектантским рещеоем је пбележенп 5 

ппдужних места за такси впзила. На прпстпру предвиђенпм за пбележаваое пптребнп је изврщити 

пбележаваое нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. Псим стајалищта 

предвиђенп је пбележаваое пещашкпг прелаза, зауставне и разделне линије. Претппставка је да 

би такси пператприма вище пдгпварала лпкација кпја се налази на прпстпру паркиралищта пбјекта 

„Метрп“, збпг шега треба тражити рещеое у дпгпвпру са представницима тргпвинскпг пбјекта. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ10 – ПРВИ ПСНПВНИ СУД (АЛЕКСИНАШКИХ РУДАРА) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 5 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на кплпвпзу 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°49'40.88"С, 20°25'5.01"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Не 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нeмa ивичоaкa 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази кпд Првпг пснпвнпг суда у улици Алексинашких рудара на Нпвпм Бепграду. У 

ппстпјећем стаоу на лпкацији је заступљенп нерегуларнп паркираое впзила. Прпјектантским 

рещеоем је пбележенп 5 места за такси впзила. На прпстпру предвиђенпм за пбележаваое 

пптребнп је изврщити пбележаваое нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси 

стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ11 – НАСЕЉЕ СТЕПА СТЕПАНПВИЋ (КАПЛАРА МПМШИЛА ГАВРИЋА) 

  

  

Статус: Нпва лпкација Капацитет: 4 места 
Нашин прганизације места: Управнп на 

паркиралишту 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°45'35.19"С, 20°29'15.41"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Не 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Прилагпђен 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази насељу Степа Степанпвић на Впждпвцу. Прпстпр се у ппстпјећем стаоу кпристи 

за паркираое аутпмпбила. На пснпву пбиласка лпкације и увида у искприщћеое ппстпјећих 

паркинг места, утврђенп је да ппстпје услпви за пренамену јавних паркинг места у места за такси 

впзила. Прпјектантским рещеоем је пбележенп 4 места за такси впзила управнп у пднпсу на 

кплпвпз. На прпстпру предвиђенпм за пбележаваое пптребнп је изврщити пбележаваое нпвпг 

стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ12 – БПЛНИЦА БЕЖАНИЈСКА КПСА  

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 4 места Нашин прганизације места: Ппдужнп у ниши 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°49'44.04"С, 20°23'1.25"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Да 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нема ивичоака 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази кпд бплнице Бежанијска кпса, у прпдужетку аутпбускпг стајалищта. На 

лпкацији се тренутнп налази зелена ппврщина. На прпстпру предвиђенпм за такси стајалищте 

пптребнп је изврщити грађевинске интервенције кпје ппдразумевају изградоу трптпара и 

изградоу нище. Прпјектантским рещеоем је пбележенп 4 места за такси впзила у нищи. Псим 

грађевинских радпва пптребнп је изместити ппстпјећу защтитну пграду, пбележити нпвп 

стајалищте и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ13 – ЗПП ВРТ  

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 4 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на трптпару 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°49'37.62"С, 20°27'10.82"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Да 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Прилагпђен 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази на трамвајскпј пкретници кпд ЗПП врта. Прпстпр се у ппстпјећем стаоу кпристи 

за нерегуларнп паркираое аутпмпбила. Прпјектантским рещеоем је пбележенп 4 ппдужна места 

за такси впзила. На прпстпру предвиђенпм за пбележаваое пптребнп је изврщити пбележаваое 

нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте. 
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СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ14 – ADA MALL  

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 5 места Нашин прганизације места: Ппдужнп на трптпару 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°47'12.14"С, 20°25'10.17"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Да 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Прилагпђен 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  

 

Лпкација се налази у Пащтрпвићевпј улици, прекп пута тржнпг центра „Ada Mall“. Предметна 

лпкација се раније кпристила кап аутпбускп стајалищте. Лпкација се налази неппсреднп дп жуте 

траке, щтп је ппзитивнп са аспекта укљушиваоа такси впзила у сапбраћајни тпк. Прпстпр се у 

ппстпјећем стаоу кпристи за нерегуларнп паркираое аутпмпбила. Прпјектантским рещеоем је 

пбележенп 5 места за такси впзила. На прпстпру предвиђенпм за пбележаваое пптребнп је 

изврщити пбележаваое нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак за такси стајалищте.  

 

Разматрана је лпкација на јавнпј сапбраћајници кпја се налази кпд излаза из гараже тржнпг 

центра, у близини „Бепгуме“. Иакп би пва лпкација била ппгпднија са гледищта такси пператпра, 

пцеоена је кап неппвпљна збпг интензивних тпкпва впзила кпја излазе из гараже, пбележених 

паркинг места и стубића кпји су ппстављени пдмах дп излаза из гараже. Щирина прпфила улице у 
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предметнпм прпстпру је 8 метара. Са једне стране улице су пбележена паркинг места щирине 2 

метра, па је за двпсмерни сапбраћај (слепа улица), препсталп 6 метара, збпг шега пбележаваое 

такси стајалищта није мпгуће. Такси пператприма би пдгпварала лпкација на парцели пбјекта 

тржнпг центра, збпг шега треба тражити рещеое у дпгпвпру са представницима тргпвинскпг 

пбјекта. 
 

СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ15 – ПИЈАЦА БАНПВП БРДП 2 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 5+1 местп Нашин прганизације места: Ппдужнп на трптпару 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°46'53.25"С, 20°25'6.86"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Не 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Једнпсмеран, а за такси впзила двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Нема ивичоака 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Лпкација се налази неппсреднп ппред пијаце „Банпвп Брдп“ и ппстпјеће лпкације такси 

стајалищта. Режим сапбраћаја у улици Бпре Маркпвића је једнпсмеран, псим за такси впзила за 

кпја је двпсмеран. Ппстпјећа лпкација има виспк степен искприщћеоа. Прпстпр се у ппстпјећем 

стаоу кпристи за нерегуларнп паркираое аутпмпбила. Прпјектантским рещеоем је пбележенп 5 
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места за такси впзила. На прпстпру предвиђенпм за стајалищте пптребнп је изврщити 

пбележаваое нпвпг стајалищта и ппставити сапбраћајни знак.  

 

Псим пбележаваоа нпвпг стајалищта, прпјектантским рещеоем је предвиђенп и пбележаваое 

једнпг дпдатнпг паркинг места на ппстпјећем стајалищту, кпје се налази неппсреднп испред 

пещашкпг прелаза, а кпје се у ппстпјећем стаоу кпристи,  иакп није пбележенп. 
 

СТАЈАЛИЩТЕ: НЛ16 – БЕП ЩППИНГ ЦЕНТАР (КРИЖАНШИЋЕВА) 

  

  
Статус: Нпва лпкација Капацитет: 0 места Нашин прганизације места: Ппдужнп у ниши 

Гепграфске кппрдинате стајалищта 44°47'18.02"С, 20°30'11.52"И 
Интеграција са системпм јавнпг превпза Не 
Технплпгија уласка кприсника у впзилп Сa трoтoaрa 
Безбеднпст кприсника на стајалищту Дoбрa 
Режим сапбраћаја у приступнпј сапбраћајници Двпсмеран 
Утицај динамишкпг сапбраћаја Зaнeмaрљив 
Утицај прпцеса уласка впзила у динамишки сапбраћај Зaнeмaрљив 
Врста ивишоака између стајалищта и кплпвпза Прилагпђен 

Ппремљенпст 

Псветљеое Уличнп псветљеое 
Кпмунална урбана ппрема на стајалищту Не 
Мпгућнпст прпщиреоа Не 
Наппмена:  
 

Разматрана лпкација се налази у Крижаншићевпј улици кпја је у прпстпру испред раскрснице са 

Мис Ирбијевпм улицпм. На предметнпј лпкацији је евидентиран виспк степен искприщћеоа 

паркинг места пд стране впзила станара пближоих зграда, па је лпкација пцеоена кап неппвпљна. 
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У прпстпру пближоих јавних сапбраћајница није прпнађена пдгпварајућа лпкација кпја би се 

мпгла наменити за такси стајалищте. 

 

Претппставка је да би такси впзашима вище пдгпварала лпкација кпја се налази на парцели пбјекта 

тржнпг центра, па је преппрука да се прпнађе рещеое у разгпвпру са представницима тргпвинскпг 

пбјекта. 

3.7.3. Израда сапбраћајнп техничких решеоа нпвих стајалишта 

Идејна рещеоа нпвих лпкација такси стајалищта, за кпја је дата ппзитивна пцена ппгпднпсти 

прпстпра су приказана у Прилпгу 3. За сваку лпкацију је изврщенп димензипнисаое распплпживих 

ппврщина кпје су предуслпв за прпјектпваое.  Такпђе су утврђене карактеристике стајалищта кап и 

за ппстпјеће лпкације. Све предлпжене лпкације се налазе на јавним ппврщинама. На ппјединим 

лпкацијама (Метрп-Кроаша и Ada Mall) ппстпји мпгућнпст пбележаваоа стајалищта на парцели 

пбјекта, щтп није предмет пве Студије. 

3.7.4. Мпдел расппделе трпшкпва за изградоу нпвих стајалишта кап и оихпвп 
пдржаваое у перипду примене пблигаципних пднпса 

За предлпжене лпкације, кпје су пцеоене кап ппгпдне, урађен је предрашун трпщкпва изградое 

пднпснп пбележаваоа стајалищта (Прилпг 1.). Трпщкпви изградое стајалищта ппдразумевају 

пптребне грађевинске радпве, кап и пбележаваое хпризпнталне сигнализације, пднпснп набавку 

и уградоу вертикалне сигнализације. Пбележаваое хпризпнталне сигнализације на стајалищту је 

неппхпднп планирати једнпм гпдищое, дпк се радпви на замени кплпвпзнпг застпра планирају у 

складу са пптребама лпкације (улице) на кпјпј је пбележенп стајалищте. Вертикална сигнализација 

се меоа укпликп дпђе дп пщтећеоа стуба нпсаша или сапбраћајнпг знака. 

У Прилпгу 1. је приказан предрашун изградое и пбележаваоа нпвих такси стајалищта са пписпм 

радпва и пптребне ппреме (Табела 2.). Предрашунска цена изградое и пбележаваоа на 15 

лпкација стајалищта је 1.342.458, 00 динара, без ПДВ-а. 

3.7.5. Зпне ппслуге ппстпјећих и нпвих стајалишта у такси систему у Бепграду 

Зпне ппслуге ппстпјећих и нпвих стајалищта у такси систему у Бепграду су приказане у Прилпгу 4. 

Зпне су приказана ппмпћу изпхрпна, при шијем фпрмираоу су кприщћени ппдаци из спрпведених 

истраживаоа у реалнпм систему: сапбраћајна брзина 22 km/h и време кпје прптекне пд 

прихватаоа захтева за услугпм дп дпласка впзила на адресу кприсника - 3,52 минута (Коига 2 – 

Анализа ппстпјећег стаоа такси система у Бепграду). Изпхрпне су приказане за 5 временских 

пресека пд 1 дп 5 минута кпје су на слици пзнашене разлишитим бпјама. 
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4. МПДЕЛ OРГАНИЗАЦИЈЕ И УПРАВЉАОА ТАКСИ СИСТЕМПМ У БЕПГРАДУ 

Систем јавнпг градскпг трансппрта путника у Бепграду је слпжен прганизаципнп-технплпщки 

систем са слпженпм структурпм вище видпвних ппдсистема, кпји свпјим перфпрмансама, 

технплпгијпм, квалитетпм, трпщкпвима и утицајем на пкружеое, представља један пд битних 

фактпра пд утицаја на оегпву структуру, развпј, функципнисаое, екпнпмију, итд. 

Прганизаципнп-управљашка структура система јавнпг трансппрта путника у Бепграду, билп да се 

ради п целини система или оегпвим структурним ппдсистемима, прпјектпвана је у складу са 

циљнпм функцијпм система. Какп системи јавнпг трансппрта спадају у групу птвпрених система 

(карактер оегпвпг ппнащаоа зависи пд услпва из пкружеоа), такп се и прганизаципнп-

управљашки  мпдел меоа у времену, и зависи пд кпнкретних услпва у сампм систему и оегпвпм 

пкружеоу (трансппртна пплитика, трансппртне пптребе и трансппртни захтеви, структура, 

технишкп-технплпщки нивп развпја, финансијски пптенцијал, жељени нивп квалитета услуге, 

власнишка структура, степен дигитализације и сл.). На следећпј слици приказана је ппстпјећа макрп 

прганизаципнп-управљашка структура целине система јавнпг трансппрта путника у Бепграду. 

Примеоени мпдел у пвпм пресеку времена у пптпунпсти ппдржава развпј ппстпјећих ппдсистема 

и система јавнпг трансппрта путника у целини. 

 

У граду Бепграду прганизаципна јединица, у пквиру градске управе надлежна за целину система 

јавнпг трансппрта путника је Секретаријат за јавни превпз.  Секретаријат за јавни превпз пснпван је 

Пдлукпм п изменама и дппунама Пдлуке п Градскпј управи Града Бепграда („Службени лист града 

Бепграда”, бр. 2/17). Пвпм пдлукпм је дефинисанп да све ппслпве и активнпсти, а нарпшитп у 

дпмену прганизације и управљаоа системпм јавнпг трансппрта путника у граду Бепграду пбавља 

Секретаријат за јавни превпз, кап експертски деп градске управе.  

Пдлукпм п јавнпм линијскпм превпзу путника на теритприји града Бепграда („Сл. Лист града 

Бепграда“, бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15 и 86/16) прпписанп је да прганизаципна јединица 

Градске управе града Бепграда надлежна за ппслпве сапбраћаја - Секретаријат за јавни превпз 

пбезбеђује прганизпванп и трајнп пбављаое и развпј линијскпг превпза, утврђује пбим и квалитет 

услуге линијскпг превпза, стара се п пбезбеђиваоу угпвпрпм преузетих пбавеза, прганизује и врщи 

надзпр над пбављаоем линијскпг превпза, кап и над кприщћеоем пве кпмуналне услуге.  

 

Ппред наведене пдлуке кпјпм је регулисанп функципнисаое система јавнпг линијскпг превпза 

путника на теритприји града Бепграда, регулатпрни акт града кпјим је регулисанп функципнисаое 

ппдсистема флексибилнпг трансппрта путника, пднпснп оегпвпг најзнашајнијег ппдсистема је 

Пдлука п такси превпзу („Службени лист града Бепграда” брпј 126/2016).11  

 

Пвпм Пдлукпм се уређују ближи услпви за пбављаое такси превпза, ппсебни услпви за правнп 

лице и предузетника, карактеристике и пбележја такси впзила и нашин пбављаоа такси превпза 

путника на теритприји града Бепграда, у складу са закпнпм. Секретаријат за јавни превпз пбавља 

ппслпве кпји се пднпсе на прганизацију и нашин пбављаоа такси превпза кап и изнајмљиваое 

впзила са впзашем „лимп сервиса“ на теритприји града Бепграда.12  

                                                           
11 Пдлуку п такси превпзу дпнела је Скупщтина Града Бепграда на седници пдржанпј 29. децембра 2016. гпдине, на пснпву шл. 57. и 94. 

Закпна п превпзу путника у друмскпм сапбраћају („Службени гласник РС”, брпј 68/15), шлана 20. ташка 13. Закпна п лпкалнпј 
сампуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 83/14 – др. закпн) и шлана 25. ташка 15. и шлана 31. ташка 7. Статута Града Бепграда 
(„Службени лист Града Бепграда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16-пдлука УС). 

12 http://www.bgprevoz.rs/o-nama (Приступљенп 10.03.2020) 

http://www.bgprevoz.rs/o-nama
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Такпђе, Секретаријат издаје Пдпбреое за пбављаое такси превпза привреднпм друщтву и 

предузетнику, шија је претежна делатнпст такси превпз, кпји су кпд надлежнпг пргана за 

регистрацију привредних субјеката регистрпвани за пбављаое те делатнпсти у складу са закпнпм 

и кпји испуоавају друге услпве прпписане закпнпм и Пдлукпм п такси превпзу.  

 

 

Слика 15. Ппстпјећа макрп прганизаципна структура система јавнпг трансппрта путника у 

Бепграду 
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Акп се анализира ппстпјећа микрп прганизаципнп-управљашка структура Секретаријата за јавни 

превпз, мпже се кпнстатпвати да примеоени прганизаципнп-управљашки мпдел Секретаријата 

такпђе спада у групу прпцесних мпдела прганизације у пквиру кпга се врще специфишни ппслпви и 

активнпсти груписани у пквиру Сектпра и Пдељеоа (следећа слика). 

 

Слика 16. Ппстпјећа микрп прганизаципнп-управљачка структура Секретаријата за јавни превпз 

Међутим да би систем у будућем времену бип развпјан и ефикасан, у прпцесу прпјектпваоа 

будућег стаоа такси система у Бепграду, неппхпднп је спрпвести системске активнпсти кпје су пре 

свега усмерене на реинжеоеринг прганизације система и кпмпетенције пп нивпима управљаоа, у 

складу са савременим трендпвима технике и технплпгије. Имајући у виду предмет студије у пвпм 

делу прпјекта анценат је стављен на такси систем. 

Анализпм резултата спрпведених истраживаоа 

ставпва експерата у такси систему у граду Бепграду 

јаснп се упшава да већина испитаника (73,33%) 

дели мищљеое да прганизација и управљаое 

такси системпм, у пвпм пресеку времена није 

уређена на адекватан нашин (слика деснп).  

Пд укупнпг брпја испитаника шак 93,33% сматра да 

ппстпјећи мпдел прганизације и управљаоа такси 

системпм у граду Бепграду на свим нивпима треба 

препрпјектпвати и унапредити.  

Пптврда наведене шиоенице је идентификација 

кљушних слабпсти ппстпјећег такси система. Кап 

кљушну слабпст пд стране експерата 

идентификпван је ппстпјећи прганизаципнп-

управљашки мпдел (следећа слика). 

 

Слика 17. Ставпви експерата пп питаоу 
прпмене ппстпјећег мпдела прганизације 

и управљаоа 

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВПЗ

Сектпр за 
екпнпмскп-
финансијске 

ппслпве

Пдељеое за 
екпнпмскп-
финансијске 

ппслпве

Пдељеое за 
праћеое и 
кпнтрпла 

кприсника 
бучетских 
средстава

Сектпр за 
нпрмативнп-

правне ппслпве 
и ппслпве јавних 

набавки

Пдељеое за 
нпрмативне и 

управнп-
правне ппслпве

Пдељеое за 
јавне набавке 

и  ппщте 
ппслпве

Сектпр за 
планираое 

и развпј

Пдељеое за 
планираое

Пдељеое  
за режиме 
сапбраћаја

Пдељеое  за 
сапбраћајну 

инфраструктуру

Пдељеое  за 
развпј и 

унапређеое

Сектпр за 
тарифне 

системе и 
кпнтрплу

Пдељеое  за 
тарифне 
системе

Пдељеое  за 
кпнтрплу 
система

Сектпр за 
управљаое, 

кпнтрплу 
сапбраћаја, 

ред впжое и 
пбрашун рада  
превпзника

Пдељеое  за 
мпнитпринг и 

управљаое

Пдељеое  за 
кпнтрплу рада 

превпзника

Пдељеое  
за пбраду 
ппдатака, 
пбрашун 

трансппртнпг 
рада и анализу 

Сектпр за 
аутп-такси 

превпз

Пдељеое за  
управнп-
правне 
ппслпве

Пдељеое за 
сапбраћајнп-

технишке и 
ппщте 

ппслпве

Сектпр за јавни 
щински и решни 

превпз и 
спфтверску 

ппдрщку

Пдељеое 
за щински и 

решни 
превпз и 

спфтверску 
ппдрщку

Да

26,67%

Не

73,33%
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Слика 18. Кључне слабпсти ппстпјећег такси система у Бепграду - ставпви експерата 

 

Резултати ставпва експерта су експлицитни и гпвпре да кпмпетентни експерти сматрају да 

ппстпјећи мпдел прганизације и управљаоа у такси систему у Бепграду треба унапредити. Акп се 

изврщи дубинска анализа ставпва експерата пп питаоу кљушних пбласти кпје треба унапредити у 

ппстпјећем мпделу прганизације и управљаоа у такси  систему у Бепграду дпбија се јасна слика 

будућих праваца за реинжеоеринг (следећа слика).  
 

 

Слика 19. Кључне пбласти за унапређеое ппстпјећег мпдела прганизације и управљаоа – ставпви 
експерата 

Неадекватна прганизација, 
управљаое, мпнитпринг и 
кпнтрпла функципнисаоа 

такси система
25,00%

Недпвпљан брпј такси впзила 
(самп впзила са важећпм 
дпзвплпм и пдпбреоем)

20,59%

Непрецизнп дефинисани 
регулатпрни акти и угпвпрни 
пднпси између Секретаријата 

за јавни превпз и пператпра
11,76%

Низак нивп ппузданпсти рада 
ппстпјећег такси система

10,29%

Изражене неравнпмернпсти 
трансппртних захтева (брпја 

впжои) у времену у тпку 

једнпг дана и у тпку недеље 
пп данима

8,82%

Велики брпј пператпра на 
тржишту свих пблика 

власничких структура и 

прганизаципних структура
7,35%

Ппстпјаое нелпјалне 
кпнкуренције на тржишту 

трансппртних услуга

7,35%

Ниска екпнпмска ефикаснпст 
рада такси система

4,41%

Псталп
4,41%

СЛАБПСТИ

1,2

2,46

2,85

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Систем мпнитпринга и кпнтрпле рада система

Ппстпјећа регулатпрна акта везана за такси систем

Угпвпр између Секретаријата за јавни превпз и 

такси пператпра

Р1

Р2

Р3
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Резултати истраживаоа указују да су примарни циљеви унапређеоа такси система везани за 

развпј савременпг система мпнитпринга и кпнтрпле рада система (релативни ранг Р1), 

унапређеое ппстпјећих регулатпрних и легислативних аката кпјим се уређује такси систем (Р2) и 

унапређеое кпрппративних елемената кпјим се дефинищу будући пднпси између града Бепграда 

(Секретаријата за јавни превпз) и такси пператпра (Р3).  

 

Резултати истраживаоа указују да су експерти пре свега идентификпвали прпцес мпнитпринга и 

кпнтрпле, кап заврщну фазу свакпг прпцеса управљаоа кпја је у интеракцији са свим прпцесима у 

систему, кап кљушни циљ кпји је усмерен на пбезбеђеоу ефикасне примене свих активнпсти 

кпјима се сагледава и пцеоује да ли је прпцес функципнисаоа система у складу са планираним.  

 

Важнп је нагласити да експерти практишнп имају 

кпнсензус пп питаоу нашина унапређеоа система 

мпнитпринга и кпнтрпле рада система. Наиме, шак 

93,33% анкетираних експерата сматра да у 

будућем стаоу такси система у Бепграду треба да 

ппстпји један јединствен систем за мпнитпринг и 

кпнтрплу у пквиру прганизаципнп-управљашкпг 

мпдела у Секретаријату за јавни превпз, пднпснп у 

надлежнпм Сектпру за такси превпз. На пвај нашин 

би се пбезбедили услпви за спрпвпђеое и 

интегрисаое пве важне функције на нивпу целине 

такси система.13 Ппред јасних бенефита у дпмену 

функципнисаоа система, ствприли би се услпви за 

кпнтинуалнп прикупљаое ппдатака п раду 

система, пднпснп ппузданих улазних велишина за 

експлпатаципну аналитику. 

 

Слика 20. Ставпви експерата пп питаоу 
кпнцепта система мпнитпринга и 

кпнтрпле рада система 

 

На пвај нашин би се пбезбедили услпви за мереое пстварених резултата функципнисаоа целине 

такси система у свим временским пресецима и ствприли услпви за уппређиваое пдступаоа пд 

планираних (пшекиваних) вреднпсти. Са друге стране, ствприли би се услпви да се на нивпу такси 

система предузимају правпвремене активнпсти усмерене ка ппвећаоу ефикаснпсти рада система 

и такси пператпра, али и експлицитнпј прпвери пптребе увпђеоа прпмена у систему. 
 

Пвакп дизајниран систем мпнитпринга и кпнтрпле на највищем хијерархијскпм нивпу унутар такси 

система у граду Бепграду дппринеп би ефикаснпм усклађиваоу трансппртних капацитета и 

трансппртних пптреба и захтева, щтп би у ппвратнпј вези дппринелп ппвећаоу квалитета 

трансппртне услуге и пдрживпсти целине такси система и такси пператпра ппјединашнп. 

Имајући у виду изнещенп, предлаже се реинжеоеринг прганизаципнп-управљашке структуре у 

ппстпјећем Сектпру за аутп-такси превпз.  

Пре свега назив Сектпра треба ускладити са терминплпгијпм кпја је дефинисана важећим закпнпм 

Републике Србије, пднпснп Закпнпм п превпзу путника у друмскпм сапбраћају (Сл. гласник РС", бр. 

68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. закпн, 83/2018, 31/2019 и 9/2020).  

                                                           
13 Мпнитпринг и кпнтрпла је већ прпведена на нивпу система јавнпг линијскпг превпза путника у пквиру Секретаријата за јавни превпз. 

Да
93,33%

Не
6,67%
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У важећим закпнским прпписима пвај ппдсистем флексибилнпг трансппрта путника се у 

терминплпщкпм смислу назива „такси превпз“ (Ппглавље IV, Ташка 4.). 

У тпм кпнтексту неппхпднп је прганизаципнп-управљашкпм мпделу Секретаријата за јавни превпз 

изврщити терминплпщку кпрекцију и уместп термина „аутп-такси превпз“ кпристи термин „такси 

превпз“, пднпснп ппстпјећи Сектпр за аутп-такси превпз преименпвати у Сектпр за такси превпз. 

Ппсматрајући у щирем кпнтексту, будући Сектпр за такси превпз кап експертскп телп надлежнп за 

ппслпве у такси систему у Бепграду би у нпвпм мпделу прганизпваоа пбухватилп две кљушне 

групе ппслпва и активнпсти: 

I. Прву групу ппслпва шине ппслпви кпји су везани за ппщте и управнп-правне ппслпве 

(нпрмативнп-правни, управнп-надзпрни, дпкументаципни ппслпви, и сл.) и сапбраћајнп-

технишке ппслпве (судијскп-аналитишки, и ппслпви везани за развпј, прганизацију и 

функципнисаое такси системпм). У ужем кпнтексту у пвпј групи ппслпва врщиле би се 

активнпсти кпје се пднпсе на израду предлпга Прпграма кпјим се дефинище пптималнп 

прганизпваое такси система, развпј инфраструктуре (пдређиваоа лпкација такси стајалищта и 

дефинисаое пптребнпг брпја такси стајалищта и оихпвпг капацитета), издаваое упута за 

испитиваое впзила, издаваое дпзвпла за пбављаое такси превпза, издаваое такси исправа и 

пзнака, прпдужеое важеоа такси дпзвпла, впђеое евиденције издатих рещеоа, впђеое 

регистра издатих такси исправа, врщеоа надзпра над спрпвпђеоем Пдлуке п такси превпзу 

путника, итд.  
 

Наведене ппслпве из Прве групе би радили кап и у ппстпјећем прганизаципнпм мпделу 

Пдељеое за управнп-правне ппслпве и Пдељеое за сапбраћајнп-техничке и ппште ппслпве.  

 

II. У другу групу ппслпва спадају ппслпви везани за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси 

система. Пва група ппслпва се ппсебнп наглащава, јер је прпцес мпнитпринга и кпнтрпле 

заврщна фаза у свакпм прпцесу кпја је у интеракцији са свим прпцесима у систему. Са друге 

стране, ставпви експерата су (пргана лпкалне управе и пператпра) пп пвпм питаоу вепма 

јасни и експлицитни. Шак 93,33% анкетираних експерата сматра да у будућем стаоу такси 

система у Бепграду треба да ппстпји јединствен систем за мпнитпринг и кпнтрплу рада 

впзила. На пвај нашин би се испунип захтев експерата у ппгледу технплпгије ппвећаоа 

ефикаснпсти рада система. Већина експерта сматра да је јединствен систем мпнитпринга и 

кпнтрпле кљушна мера у ппвећаоу ефикаснпсти рада система (Р1) са ушещћем пд 36,36% у 

пднпсу на пстале разматрене мере. Интеграција система мпнитпринга и кпнтрпле би ппвећала 

прпизвпднпст система и кпнтрплу кљушне функције прпизвпдне ефикаснпсти система – 

ефективнп време рада система (80,00% експерата сматра да такси впзаши треба да раде пунп 

раднп време у складу са закпнпм). Такпђе, пвај систем би свакакп смаоип и евентуалне 

злпупптребе у систему пд стране нелпјалне кпнкуренције и кприсницима пбезбедип сигурну и 

квалитетнију услугу. 

Наведене ппслпве из Друге групе би радилп нпвпфпрмиранп Пдељеое за мпнитпринг и 

кпнтрплу.  
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Имајући у виду слпженпст система и важнпст прпцеса мпнитпринга и кпнтрпле, предлаже се да се 

прпцес мпнитпринга и кпнтрпле функципнисаоа такси система у граду Бепграду базира на два 

принципа: 

А. Mпнитпринг рада система у реалнпм времену. Циљ примене пве технплпгије је ппвећаое 

ппузданпсти и стабилнпсти рада система у прпстпру и времену кприщћеоем савремених IT 

технплпгија, ппвећаое ефикаснпсти и ефективнпсти, бпље инфпрмисанпсти кприсника, 

ефикаснпг мереоа перфпрманси система, беншмаркинга пператпра, итд.  

Б. Дијагнпстичкп испитиваое излазних резултата из система. Циљ пве технплпгије је 

спрпвпђеое активнпсти усмерених на уппређиваое и мереое пдступаоа реализпваних пд 

планираних (пшекиваних) вреднпсти KPITX параметара и прпвера пптребе увпђеоа прпмена у 

систему у циљу дпвпђеоа система у жељнп прпјектпванп стаое.  

А. Мпнитпринг и кпнтрпла рада у реалнпм времену 

Прпцес мпнитпринга и кпнтрпле у реалнпм времену треба дизајнирати на платфпрми савремених 

IT технплпгија уз кприщћеое свих дпступних IoV технплпгија (енгл. Internet of Vehicles). IoV је 

ппсебна пбласт примене IoT технплпгија (енгл. Internet of Things), кпја у свпјпј платфпрми 

представља интегрисану структуру међуспбнп ппвезаних трансппртних система, инфраструктурних 

пбјеката, кприсника и инфпрмаципних ресурса са интелигентним сервисима. Данас, IoV 

технплпгија уз ппмпћ примене пдгпварајућих кпмуникаципних технплпгија има кљушну улпгу у 

ппгледу ефикасније реализације мпбилнпсти станпвника урбанпг ппдрушја.  

Будући систем за мпнитпринг и кпнтрплу рада такси система у реалнпм времену треба да се 

прпјектује, развије и имплементира са припадајућим спфтверпм, а базе ппдатака и извещтаји 

треба да пмпгуће струшним службама Сектпра за такси превпз, прпјектпваое и управљаое 

најважнијим пптпрпцесима у такси систему у Бепграду. Пператприма пвај систем треба да буде 

кпристан алат за ефикаснп управљаое трансппртним прпцеспм у сппственпм микрп пкружеоу, а 

све у циљу прпизвпдое и пружаоа квалитетне услуге такси превпза.  

Важнп је наппменути, да према резултатима спрпведених истраживаоа, 86,67% експерата дели 

став да у будућем управљашкпм мпделу испуоенпст пбавеза такси пператпра треба експлицитнп 

уградити и унапред дефинисати пдгпварајући брпј кљушних ппказатеља перфпрманси рада 

система (KPIТX). 

У тпм кпнтексту, спфтверски деп система треба да има апликацију за анализу кљушних ппказатеља 

перфпрманси система (KPIТX). Апликација треба да буде кпмфпрна за рад и треба да пмпгући 

табеларни и графишки приказ вреднпсти KPIТX ппказатеља. Какп се KPIТX ппказатељи меоају у 

времену и фпрмирају тзв. временске серије, апликација треба да пмпгући приказ временске 

серије ппказатеља (мпментне или интервалне), без пбзира на перипд на кпји се пднпсе (гпдищое, 

кварталне или месешне), ппказују пдређене варијације из перипда у перипд. Правпвременп 

упшена пдступаоа мпгу да знашајнп унапреде пдрживпст и ефикаснпст система. Пва апликација 

намеоена је кприсницима у пквиру Сектпра за такси превпз. 

Хијерархијски нивпи и датаљан ппис структуре система за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа 

такси система у реалнпм времену у граду Бепграду детаљнп су специфицирани и пписани у 

ппглављу 5. пве коиге.  
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Б. Мпнитпринг и кпнтрпла рада система на принципу дијагнпстичкпг испитиваоа 

Приликпм спрпвпђеоа прпцеса дијагнпстишкпг испитиваоа узимају се у пбзир два главна вектпра 

анализе: са једне стране, тп је пцена квалитета услуге пд стране кприсника, а са друге, тп је пцена 

квалитета система и услуге пд стране Секретаријата за јавни превпз и такси пператпра. Пвакп 

дефинисан нашин мпнитпринга и кпнтрпле пмпгућава дпнпсипцима пдлука да правпвременп упше 

и преппзнају евентуална пдступаоа и правпвременп предузму активнпсти и изаберу мпгуће 

алтернативе за прпмену нежељенпг стаоа система.  

Циљ спрпвпђеоа наведенпг метпдплпщкпг ппступка, треба да буде пдгпвпр на три кљушна 

питаоа, „Кпликп је квалитетна трансппртна услуга кпју прпизвпди такси систем?“, „Кпликп је такси 

систем ефикасан и ефективан?“ и „Да ли треба изврщити прпмене у такси систему и на кпјим 

нивпима?“. На следећпј слици је приказана метпдплпгија дијагнпстишкпг испитиваоа пптребе за 

увпђеоем прпмена у такси систему у граду Бепграду. 

 

Слика 21. Метпдплпгија за мпнитпринг и кпнтрплу на принципу дијагнпстичкпг испитиваоа  

 
Б.1. Оцена квалитета услуге пд стране кприсника 

Пцена квалитета реализпване трансппртне - такси услуге пд стране кприсника, кап и анализа и 

унапређеое трансппртнпг прпцеса у циљу ппбпљщаоа нивпа квалитета трансппртне услуге, 

представља деп прпцедуре системски заснпванпг и систематски впђенпг ппступка прикупљаоа, 

пбраде, издвајаоа, приказиваоа и анализе ппдатака, у циљу фпрмираоа и пбликпваоа ппдлпга 

за утврђиваое узрпка пдступаоа пд захтеваних параметара квалитета услуге. 

Спрпвпђеое пвих истраживаоа пмпгућава анализу ппнащаоа кприсника и оихпвих ставпва 

везаних за реализпвана свпјства и параметре квалитета пружене услуге, кап ппследице 

распплагаоа знаоем, инфпрмацијама, навикама, псећаоима и другим сппспбнпстима кпје имају 

кприсници услуга такси система. 
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У пквиру пвпг прпцеса треба да се врщи кпнтинуалнп истраживаое субјективнпг (дпживљенпг) 

квалитета пд стране кприсника трансппртне услуге. Перцепција кприсника у вези са квалитетпм 

исппрушене услуге зависи пд оихпвпг лишнпг искуства са трансппртнпм услугпм и такси системпм, 

а са друге стране и пд инфпрмација кпје дпбијају п услузи – пд такси пператера или из других 

извпра из пкружеоа. Истраживаое субјективнпг квалитета трансппртне услуге ппдразумева 

утврђиваое субјективних пцена кприсника према свпјствима и параметрима квалитета кпји су 

неппсреднп везани за квалитет трансппртне услуге такси система.  

Истраживаоа мпгу да се спрпвпде разним врстама интервјуа кприсника, ппсерваципним 

анализама кприсника, анализама жалби и примедби перманентнп у тпку функципнисаоа система.  

Прпцес истраживаоа субјективнпг (дпживљенпг) квалитета треба да спрпвпди Секретаријат за 

јавни превпз – Сектпр за такси превпз, најмаое једанпут гпдишое. 

Разлика између „захтеванпг квалитета“ кпји је дефинисан у прпцесу ппстављаоа циљева и циљне 

функције такси система и „дпживљенпг квалитета“, мпже се сматрати степенпм задпвпљства 

кприсника. 

Б.2. Оцена квалитета система и услуге пд стране Секретаријата и такси пператпра 

Пцена квалитета система и услуге пд стране Секретаријата за јавни превпз - Сектпра за такси 

превпз и такси пператпра ппшиое пцеоиваоем нивпа реализације ппстављене циљне функције 

система, шијпм се реализацијпм мери ефикаснпст и ефективнпст функципнисаоа система и 

пцеоује степен дпстизаоа циљева система кпјим се управља, изражених скуппм KPITX параметара 

у пквиру циљне функције. У пвпј фази, неппхпднп је изврщити истраживаое и анализу 

реализпванпг (пбјективнпг или исппрушенпг) квалитета услуге, щтп представља нивп квалитета 

услуге кпји се пстварује перманентнп у реалнпм времену.  

Реализпвани квалитет трансппртне услуге представља један пд најзнашајнијих елемената за 

анализу и унапређеое квалитета трансппртне услуге. У анализи и пцени реализпванпг квалитета 

услуге неппхпднп је укљушити ппказатеље кпји су релевантни за пцену какп квалитета услуге, такп 

и квалитета система у целини. Пвде се пре свега мисли на ппказатеље кпји пписују и пцеоују 

ефикаснпст претвараоа ангажпваних ресурса у трансппртну услугу и ппказатеље кпји пписују 

пднпс између пстваренпг трансппртнпг рада и нивпа ангажпваних ресурса. 

Други дпмен пцене квалитета система и услуге пд Секретаријата и такси пператпра пднпси се на 

идентификацију, анализу и пцену нашина спрпвпђеоа прпцеса реализације управљашке стратегије. 

Тп пре свега ппдразумева дијагнпстицираое и пцену управљашких стратегија и пдлука кпје се 

дпнпсе пп нивпима управљаоа, кап и преиспитиваое квалитета веза између Сектпра за такси 

превпз и такси пператпра, међуспбних права и ппщтпваоа дефинисаних пблигаципних пднпса. 

Кпнтрпла дефинисаних пбавеза између Секретаријата и такси пператпра у такси систему мпра се 

пбављати на нивпу целине система и ппјединашнп за сваки сегмент тржищта трансппртних услуга. 

Неприхватљива пдступаоа у реализацији управљашких стратегија мпрају се хитнп идентификпвати 

и анализирати, и ускладити са дефинисанпм визијпм, мисијпм и циљнпм функцијпм система и 

дефинисаним пбавезама свих актера у систему. 

Пцену квалитета система и услуге треба да спрпвпди Секретаријат за јавни превпз – Сектпр за 

такси превпз. У сегменту анализе кључних перфпрманси система пцену квалитета система 
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пптребнп је спрпвпдити најмаое једанпут кварталнп, а у дпмену истраживаоа реализпванпг 

(пбјективнпг или исппрученпг) квалитета услуге најмаое једанпут гпдишое. 

Имајући у виду изузетну слпженпст структуре ппстпјећег такси система у Бепграду и прпјектни 

задатак Нарушипца, за пптребе израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта, изврщена је детаљна 

разрада прганизаципнп - управљашке структуре дела Секретаријата за јавни превпз путника шија се 

директна надлежнпст пднпси на такси систем, пднпснп прганизаципнп - управљашка структура и 

кпмпетенције Сектпра за такси превпз, са акцентпм на Пдељеое за мпнитпринг и кпнтрплу. 

Имајући у виду изнещенп, предлпг будућег прганизаципнп мпдела Сектпра за такси превпз, са 

расппделпм активнпсти и кпмпетенција, приказан је на следећпј слици. 

 

Слика 22. Предлпг нпвпг мпдела прганизације Сектпра за такси превпз 

 

Предлпг систематизације и ппис радних места у нпвппредлпженпм Пдељеоу за мпнитпринг и 

кпнтрплу кпје се налази у пквиру Сектпра за такси превпз дати су у следећпј табели. 

У ппгледу пптребних људских ресурса за пбављаое наведених ппслпва и активнпсти, пбзирпм на 

ппстпјеће мпгућнпсти и услпве, будуће Пдељеое за мпнитпринг и кпнтрплу мпгуће је у пунпм 

саставу фпрмирати из ппстпјећих сппствених кадрпвских ресурса у пквиру пргана лпкалне управе 

града Бепграда са минималним брпјем пријема нпвих кадрпва, јер ппједини ппслпви имају сталан 

карактер и кпнтинуиран пбим ппсла кап щтп су ппслпви везани за дпмен мпнитпринга 

функципнисаоа система у реалнпм времену („Real time”) и ппслпви везани за експлпатаципну 

аналитику.  

  

СЕКТПР ЗА ТАКСИ ПРЕВПЗ

ПДЕЉЕОЕ ЗА  УПРАВНП-
ПРАВНЕ ППСЛПВЕ

Управнп-правни, студијскп-
аналитишки, нпрмативни и 

управнп-надзпрни ппслпви у 
пбласти такси превпза

Студијскп-аналитишки и 
управнп-правни ппслпви у 

пбласти такси превпза

Административнп-
канцеларијски и 

евиденципни ппслпви

ПДЕЉЕОЕ ЗА САПБРАЋАЈНП-
ТЕХНИШКЕ И ППЩТЕ ППСЛПВЕ

Студијскп-аналитишки ппслпви у 
пбласти испитиваоа ппгпднпсти 

и класификације такси впзила

Струшнп пперативни, 
канцеларијски и статистишкп-

евиденципни ппслпви 

Струшнп пперативни ппслпви у 
пбласти испитиваоа ппгпднпсти 

и класификације впзила

ПДЕЉЕОЕ ЗА  
МПНИТПРИНГ И КПНТРПЛУ

Ппслпви везани за мпнитпринг 
и кпнтрплу функципнисаоа 

такси система

Ппслпви везани за 
експлпатаципну аналитику
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Табела 11. Систематизација и ппис радних места у Одељеоу за мпнитпринг и кпнтрплу 
14

 

ПДЕЉЕОЕ ЗА МПНИТПРИНГ И КПНТРПЛУ 

Назив раднпг 
места 

Брпј 
изврщилаца 

Ппис ппслпва 

Начелник 

Пдељеоа 

(Сампстални 

саветник) 

1 

Рукпвпди, прганизује и усмерава рад Пдељеоа и стара се п благпвременпм, 

закпнитпм и правилнпм изврщеоу ппслпва и делпкруга Пдељеоа и даје неппхпдна 

упутства за рад и пружа струшну ппмпћ. Пбавља најслпженије струшне ппслпве кпји се 

пднпсе на прганизпваое, развпј и експлпатацију интегрисанпг система мпнитпринга и 

кпнтрпле функципнисаоа такси система. Врщи надзпр, планира унапређеоа и 

кприщћеое система. Дефинище кприснишка права у ппгледу кприщћеоа система за 

мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси система. Планира, врщи праћеое и 

спрпвпђеое мера из пбласти инфпрмаципне безбеднпсти, пднпснп защтите 

инфпрмаципнпг система и мрежне инфраструктуре. Врщи анализу рада система и 

предузима активнпсти за кпрекцију упшених пдступаоа у циљу ппвећаоа ефикаснпсти 

рада такси система. Ушествује у припреми студија и прпјекта из пбласти такси превпза. 

Пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

Мпнитпринг и кпнтрпла функципнисаоа такси система  

Назив раднпг 
места 

Брпј 
изврщилаца 

Ппис ппслпва 

Саветник 2 

Пбавља ппслпве мпнитпринга и кпнтрпле функципнисаоа такси система у реалнпм 

времену („Real time”) и предузима активнпсти за кпрекцију упшених пдступаоа у циљу 

ппвећаоа ефикаснпсти рада система. Врщи ппслпве администратпра система. Врщи 

редпван надзпр неппсреднпг рукпвпдипца и пбавља слпжене аналитишке ппслпве на 

припреми анализе и прпвере исправнпсти и функципналнпсти система мпнитпринга и 

кпнтрпле. Припрема и меоа систем управљаоа такси превпзпм за време ванредних 

сапбраћајних ситуација, прати стаое исправнпсти свих уређаја, детектпра, видеп 

камера, кпмуникаципне и пстале сапбраћајне ппреме у систему и на лпкацијама пд 

ппсебнпг знашаја за град Бепград. Дпнпси и предлаже развпј и измене рада система 

мпнитпринга и кпнтрпле. Прати развпј нпвих спфтвера и технплпгија из пбласти такси 

превпза. Пбавља аналитишке ппслпве на пснпву ппдатака дп кпјих дплази у 

свакпдневнпм раду. Пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

Експлпатаципна аналитика 

Саветник 1 

Пбавља ппслпве мпнитпринга и кпнтрпле функципнисаоа такси система накпн 

пдређенпг перипда („Off line”). Врщи преглед и анализу ппдатака из претхпднпг 

перипда времена и ппслпве кпји се пднпсе на фпрмираое пдгпварајућих извещтаја п 

раду такси система. Врщи ппслпве кпнтрпле квалитета система и услуге. Врщи 

прпрашун и анализу кљушних ппказатеља перфпрманси система (KPITX). Пбавља и 

друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

 
Деп ппслпва и активнпсти има ппвремен карактер, кап щтп су средопрпшни и дугпрпшни развпј 

система, ппслпви везани за спфтверски инжеоеринг и пдржаваое базе ппдатака, инспекцијски 

надзпр, истраживаоа квалитета система и услуге и сл. Пве ппслпве је мпгуће ппверити трећем 

лицу (outsource) меритпрнпм за такву врсту ппслпва, а Секретаријат за јавни превпз би се бавип 

кппрдинацијпм и мпнитпрингпм тих ппслпва. 

                                                           
14 Систематизацију и ппис радних места у Пдељеоу за мпнитпринг и кпнтрплу у смислу врсте и назива ппслпва, пптребних знаоа и 

вещтина, брпја и раднпг искуства изврщилаца и других ппсебних услпва, треба прилагпдити у фази имплементације актуелнпј 
систематизацији Секретаријата за јавни превпз. 
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Предлпжени прганизаципни мпдел захтева и реинжеоеринг активнпсти и кпмпетенција пп 

нивпима управљаоа. На следећпј щеми приказана је структура и кљушне активнпсти пп нивпима 

управљаоа у такси систему у Бепграду. 

 

 

Слика 23. Структура и нивпи управљаоа у такси систему у Бепграду (BIRD MODEL: АN-BG.tx) 
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Дпследнпм применпм предлпжене прпцесне прганизаципнп-управљашке фпрме птклпнили би се 

пснпвни недпстаци ппстпјећег примеоенпг мпдела и ствприли предуслпви за испуоеое 

фундаменталних ппстулата у слпженп-прганизаципним технплпщким системима да пснпвни 

пптпрпцеси буду у власнищтву експерата, шиме би се пбезбедип вищи нивп специјализације, виспк 

степен прилагпђаваоа технплпщким прпменама, већа флексибилнпст и адаптибилнпст у ппгледу 

технишкп-технплпщких прпмена, итд.  

4.1.  Пснпвни елементи за приступ тржишту такси услуга у Бепграду 

Елементи за приступ тржищту такси услуга у Републици Србији базирани су на Закпну п превпзу 

путника у друмскпм сапбраћају и лпкалним регулатпрним актима, кпја регулищу специфишнпсти 

ппјединашних тржищта. У граду Бепграду, услпви за пбављаое делатнпсти такси превпза 

дефинисани су наведеним закпнским актима, кпји уједнп представљају и базну платфпрму за 

израду Предлпга нацрта Пдлуке п такси превпзу на теритприји града Бепграда (Прилпг 5.).  
 

Предлпгпм нацрта Пдлуке п такси превпзу се уређују ближи услпви за пбављаое такси превпза, 

услпви кпје треба да испуне такси пператпри15, карактеристике и пбележја такси впзила и нашин 

пбављаоа и функципнисаоа такси превпза на теритприји града Бепграда. Такпђе, пвим 

регулатпрним актпм је дефинисан и нашин мпнитпринга и кпнтрпле функципнисаоа на нивпу 

целине система. 
 

Такси превпз у граду Бепграду пбавља се на пснпву рещеоа п пдпбрeоу за пбављаое такси 

превпза (Пдпбреое за пбављаое такси превпза). Пдпбреое издаје прганизаципна јединица 

Градске управе града Бепграда, надлежна за ппслпве јавнпг превпза - Секретаријат за јавни 

превпз. Пдпбреое се издаје, у пквиру дпзвпљенпг брпја такси впзила, привреднпм друщтву или 

предузетнику, кпји у регистру привредних субјеката има регистрпвану претежну делатнпст „такси 

превпзˮ и кпји испуоава услпве у ппгледу седищта, ппслпвнпг угледа, впзаша и впзила у складу са 

Закпнпм п превпзу путника у друмскпм сапбраћају и другим регулатпрним актима кпје дпнпси 

град Бепград. 

4.1.1. Услпви кпје треба да испуни предузетнук и привреднп друштвп 

Пдпбреое за пбављаое такси превпза мпже се издати привреднпм друщтву и предузетнику акп 

ппстпји слпбпднп местп за такси впзилп у складу са актпм Градпнашелника кпјим се утврђује 

дпзвпљени брпј впзила за пбављаое такси превпза на теритприји града Бепграда. 

Предузетник и привреднп друщтвп мпгу пбављати такси превпз акп у регистру привредних 

субјеката имају регистрпвану претежну делатнпст „такси превпз“ и акп испуоавају услпве 

утврђене закпнпм и Предлпгпм нацрта Пдлуке п такси превпзу у ппгледу: седищта, ппслпвнпг 

угледа, впзаша и впзила.16 
 

Услпви у ппгледу седишта 
 

Услпв у ппгледу седищта, испуоава предузетник акп на теритприји града Бепграда има седищте и 

пребивалищте, a привреднп друщтвп акп има седищте на теритприји града Бепграда. 

                                                           
15 У кпнтексту израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта такси пператпр је привреднп друщтвп или предузетник кпме је у складу са 

Закпнпм пдпбренп пбављаое такси превпза, удружеоа кпја крпз угпвпр п ппслпвнп-технишкпј сарадои пружају услуге резервисаоа 
впжои за предузетника или привредна друщтва кпји су оихпви шланпви.  

16 Термин „претежна делатнпст“ у кпнтексту израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта ппдразумева да предузетник и привреднп 
друщтвп у свпјим активнпстима ангажује вище пд 51% раднпг времена у делатнпсти такси превпза. 
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Услпви у ппгледу ппслпвнпг угледа 
 

Услпв у ппглeду ппслпвнпг угледа не испуоава предузетник пднпснп привреднп друщтвп у 
слушајевима прпписаним закпнпм. 
 

Услпви кпје треба да испуни такси впзач 
 

У ппгледу услпва кпје треба да испуни такси впзаш, у будућем такси систему у Бепграду, пптребнп 

је претхпднп дати пдгпвпр на два вепма слпжена питаоа.  
 

Првп, да ли је неппхпднп изврщити ревизију услпва за све ппстпјеће такси впзаше у систему? 
 

Пдгпвпр на пвп питаое треба да буде интегрални деп трансппртне пплитике града Бепграда  кпја 

треба да буде дефинисана пд стране Секретаријата за јавни превпз. Мищљеоа смп, да је у циљу 

стабилнпг и кпнтинуалнпг функципнисаоа такси система у будућем перипду времена, 

прихватљивп и пдрживп рещеое, да сви впзаши кпји су испунили услпве за такси впзаша у тренутку 

дпнпщеоа важећег Закпна и регулатпрних аката Града, и у будућем перипду испуоавају услпве за 

пбављаое делатнпсти (принцип затешенпг стаоа). Тп практишнп знаши, да сви затешени/ппстпјећи 

впзаши у такси систему у Бепграду испуоавају услпве за пбављаое делатнпсти, али уз наппмену да 

је неппхпднп изврщити ажурираое свих дпзвпла за актуелне впзаше у систему, у циљу фпрмираоа 

јединствене базе ппдатака такси впзаша, уз задржаваое стешених права из претхпднпг перипда.  
 

Другп, кпји су тп услпви кпје треба да испуни такси впзаш кпји први пут ппднпси захтев за такси 

дпзвплу за впзаша у систему у Бепграду? 
 

Впзаш кпји први пут ппднпси захтев за такси дпзвплу за впзаша, кап предузетник или кап заппслен 

кпд предузетника или правнпг лица, мпра да испуни следеће минималне стандарде и услпве:  
 

1. Да има впзашку дпзвплу „Б“ категприје; 

2. Да има зваое впзаша мптпрнпг впзила или зваое технишара друмскпг сапбраћаја или зваое 

впзаша специјалисте петпг степена струшне спреме;17 

3. Да има раднп искуствп на ппслпвима впзаша мптпрнпг впзила пд најмаое пет гпдина17, 

4. Да има увереое п здравственпј сппспбнпсти за управљаое мптпрним впзилпм кпје је 

прпписима кпјима се уређује безбеднпст сапбраћаја на путевима утврђенп за впзаше кпјима је 

управљаое впзилпм пснпвнп занимаое (у даљем тексту: лекарскп увереое); 

5. Да није псуђен на казну затвпра дужу пд две гпдине за кривишнп делп из групе кривишних 

дела: прптив живпта и тела, пплне слпбпде, импвине, безбеднпсти јавнпг сапбраћаја, здравља 

људи и јавнпг реда и мира, дпк трају правне ппследице псуде; 

6. Да му није изрешена защтитна мера забране управљаоа мптпрним впзилпм, дпк траје 

изрешена мера; 

7. Да има сертификат п пплпженпм испиту п ппзнаваоу града Бепграда. Испит врщи Кпмисија за 

испитиваое ппзнаваоа града Бепграда у складу са Правилникпм п прпграму и нашину 

пплагаоа испита п ппзнаваоу града Бепграда. Кпмисију и Правилник пбразује/дпнпси 

Градпнашелник на предлпг надлежне прганизаципне јединице. Кпмисија сашиоава записник п 

пплпженпм испиту на пснпву кпга се издаје сертификат п пплпженпм испиту п ппзнаваоу 

града Бепграда. 

                                                           
17 Сматра се да впзаш кпји има квалификаципну картицу впзаша или впзашку дпзвплу са уписаним кпдпм "95" или сертификат п струшнпј 

кпмпетентнпсти за пбављаое ппслпва прпфесипналнпг впзаша испуоава пве услпве. 
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Такси впзаш у статусу заппсленпг лица кпд такси превпзника псим испуоаваоа претхпднп 

наведених услпва мпра да има закљушен угпвпр п раду са ппслпдавцем у складу са важећим 

закпнским прпписима.  
 

Услпви кпје треба да испуни такси впзилп 

Сва впзила у такси систему у Бепграду мпрају да задпвпљавају услпве дефинисане Закпнпм п 

превпзу путника у друмскпм сапбраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. 

закпн, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и регулатпрним актима града Бепграда, и тп:  

 
1. Да је путнишкп впзилп у власнищтву, пднпснп лизингу привреднпг друщтва или предузетника;  

2. Да је регистрпванп за пет места за седеое, укљушујући и местп за седеое впзаша;  

3. Да има најмаое двпја врата са десне стране и управљаш на левпј страни;  

4. Да има клима уређај;  

5. Да размак пспвина буде најмаое 2.550 mm или запремине пртљажнпг прпстпра најмаое 350 l; 

6. Да је регистрпванп према месту седищта привреднпг друщтва, пднпснп предузетника са 

регистарским таблицама шија регистарска пзнака садржи латинишна слпва ТX на задое две 

ппзиције;  

7. Да има крпвну пзнаку издату у складу закпнпм и регулатпрним актима града Бепграда;  

8. Да има идентификаципну ветрпбранску налепницу; 

9. Да впзилп буде у складу са нпрмативима у ппгледу граница издувних емисија у складу са 

прпписима кпјима се регулищу технишки услпви за впзила у сапбраћају на путевима;  

10. Да је технишки исправнп у складу са прпписима, у складу са закпнпм кпјим се уређује 

безбеднпст сапбраћаја на путевима; 

11. Да је впзилп без пщтећеоа и шистп;  

12. Да је впзилп пбпјенп у јединствену бпју прпписану Правилникпм п испитиваоу ппгпднпсти и 

класификацији такси впзила; 

13. Да има уграђен уређај (Pos Терминал) за платне картице (за класу впзила ''I лукс'')18; 

14. Да има уграђен исправан и функципналан мерни инструмент (таксиметар) са кпји је ппдещен и 

пверен искљушивп у складу са закпнпм кпјим се уређује метрплпгија, кап и актпм кпјим се 

утврђујe ценпвник услуга такси превпза пп кпјпј се такси превпз мпра пбављати на теритприји 

града Бепграда; 

15. Да има мултифункцијски уређај (таблет) кпји мпра да буде пстељив на дпдир, дијагпнале 

најмаое 8 инша са уграђеним апликативним спфтверпм града Бепграда, кпји су ппвезани на 

мерни инструмент из ташке 14.; 

16. Мерни инструмент (таксиметар) и мултифункцијски уређај (таблет) мпрају се ппставити у 

впзилп на нашин да не угрпжавају безбеднпст кприсника и путника у впзилу; 

17. Да има инсталиран и функципналан апликативни спфтвер града Бепграда или ппстпјећи 

спфтвер кпји је кпмпатибилан са системпм за мпнитпринг и кпнтрплу кпји је инсталиран у 

Секретаријату за јавни превпз. Апликативни спфтвер мпра бити ппвезан на таксиметар; 

18. Да испуоава ближе и ппсебне услпве кпје прпписује град Бепград у ппгледу пбавезе 

пбележаваоа впзила, изгледа и уреднпсти впзила, кап и исправнпсти ппреме впзила.  

19. Да није истекла регистрација. 

                                                           
18  Размптрити мпгућнпст да све категприје впзила у такси систему буду ппремљене Pos Терминалпм. Када се уведе фискализација свакп 

впзилп треба да има и уређаје за издаваое фискалних рашуна, кап щтп су: 1.Уграђен исправнан термални щтампаш;2.Фискални уређај 
(касу). Пви уређаји треба да буду ппвезани bluetooth-пм на таксиметар и/или апликативни спфтвер. 
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Ппрема и пзнаке наведене у услпвима ппд редним брпјем 7., 14., 15. и 17. дају се на кприщћеое 

такси превпзницима. Накнаду за набавку и прву уградоу снпси град Бепград, а кприсник је дужан 

да се стара п исправнпсти и пдржаваоу мернпг инструмента (таксиметра) и мултифункцијскпг 

уређаја. Ппрему и пзнаке такси превпзник је дужан да у рпку пд три дана пд дана прекида и 

престанка пбављаоа делатнпсти такси превпза врати власнику у исправнпм стаоу, уз сашиоаваое 

записника п примппредаји.  

Приликпм издаваоа пдпбреоа за пбављаое такси превпза Град даје на кприщћеое пзнаке и 

ппрему ппд редним брпјем 7., 14. и 15. и 17. 

Привредна друщтва и предузетници услпве ппд редним брпјевима 6., 7., 8., 14. и 15. и 17. мпрају 

испунити у рпку пд 40 дана пп дпбијаоу пдпбреоа за пбављаое такси превпза 

Привредна друщтва и предузетници кпји имају важеће пдпбреое за пбављаое такси превпза у 

граду Бепграду дужни су да прилагпде такси впзилп у ппгледу услпва ппд редним брпјевима 7., 

14., 15., и 17. најкасније дп првпг нареднпг испитиваоа ппгпднпсти и класификације мптпрнпг 

впзила за такси превпз, пд мпмента званишне имплементације система за мпнитпринг и кпнтрплу 

кпји ће бити инсталиран у Секретаријату за јавни превпз. 

 

Впзила кпја први пут приступају такси систему 

мпрају испуоавати све претхпднп наведене 

услпве и друге технишкп-експлпатаципне 

карактеристике кпје ће заједнишки дефинисати 

Секретаријат за јавни превпз и такси 

пператпри.  

Важнп је наппменути да се према резултатима 

истраживаоа спрпведеним у пквиру анкете 

експерата у такси систему у Бепграду шак 

85,71% експерата изјаснилп да пптималан тип 

и категприју впзила кпји ће радити у такси 

систему у Бепграду треба да дефинище 

заједнп независна експертска институција у 

сарадои са Секретаријатпм и такси 

пператприма (слика деснп). 

 

Слика 24. Дефинисаое пптималнпг типа 
категприје впзила 

 

Правилникпм п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила, кпји на предлпг  

надлежне прганизаципне јединице дпнпси Градпнашелник, ближе се уређује испитиваое 

ппгпднпсти и класификација такси впзила, прпписује бпја такси впзила из услпва кпје треба да 

иступи впзилп, ппд редним брпјем 12. и утврђује редпслед издаваоа ппреме ппд редним брпјем 

14. 15 и 17. пвпг шлана.  

Правилникпм  п изгледу и издаваоу такси исправа пзнака, ппреме и ценпвника, кпји на предлпг 

прганизаципне јединице дпнпси Градпнашелник, се ближе уређују такси исправе, пзнаке и ппрема 

(уређују се изглед, нашин уградое, сервисираое и пдржаваое ппреме и пзнака из услпва кпје 

мпра да испуни такси впзилп ппд редним брпјем 7., 8., 14., 15. и 17. пвпг шлана), кап и да за 

Заједнп 
Секретаријат за 
јавни превпз и 

пператпри
14,29%

Независна 
експертска 

институција у 

сарадои са 
Секретаријатпм и 

пператприма
85,71%
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таксиметар импра имати Пдпбреое издатп пд стране Дирекције за мере и драгпцене метале 

Републике Србије и да у себи садржи мпдул за кпмуникацију са таблетпм. 

Такси впзаш, важећи извещтај п кпнтрплисаоу таксиметара издат пд стране Акредитпванпг 

кпнтрплнпг тела – Пвлащћенпг тела за пвераваое мерила прилаже на увид при свакпм врщеоу 

испитиваоа ппгпднпсти и класификације впзила. 

4.1.2. Прпцедура издаваоа и прпвере активнпсти пдпбреоа за пбављаое такси 
превпза 

Захтев за издаваое пдпбреоа за пбављаое такси превпза ппднпси се надлежнпј прганизаципнпј 

јединици за такси систем у граду Бепграду-Секретаријату за јавни превпза – Сектпру за такси 

превпз. 

Приликпм ппднпщеоа захтева, предузетнику пднпснп привреднпм друщтву издаје се пптврда п 

ппстпјећем брпју такси впзила у граду Бепграду и пбавещтава се п дпзвпљенпм брпју впзила 

утврђених актпм п дпзвпљенпм брпју впзила за пбављаое такси превпза на теритприји града 

Бепграда. 

Уз захтев за издаваое пдпбреоа дпстављају се дпкази п испуоенпсти услпва из Предлпга нацрта 

Пдлуке п такси превпзу и тп: 

 
1. Рещеое п регистрацији такси делатнпсти; 

2. Пверена фптпкппија впзашке дпзвпле "Б" категприје; 

3. Пверена фптпкппија диплпме п стешенпм пбразпваоу; 

4. Пверена фптпкппија сертификата п пплпженпм испиту п ппзнаваоу града Бепграда; 

5. Пверена фптпкппија сапбраћајне дпзвпле где прималац лизинга мпра бити уписан у 

сапбраћајну дпзвплу кап кприсник впзила; 

6. Лекарскп увереое, не старије пд три гпдине; 

7. Увереое да правпснажнпм пресудпм п прекрщају није изрешена защтитна мера забране 

управљаоа мптпрним впзилпм, не старија пд 6 месеци; 

8. Увереое из казнене евиденције, не старије пд 6 месеци; 

9. Увереое из прекрщајне евиденције, не старије пд 6 месеци; 

10. Увереое из ппреске управе п измиреним ппреским пбавезама пп пснпву регистрпване 

делатнпсти, не старије пд 30 дана; 

11. Пптврда п технишкпј исправнпсти впзила, не старија пд 6 месеци и 

12. Дпказ да је привреднп друщтвп дпставилп увереое да му није изрешена защтитна мера 

забране врщеоа делатнпсти јавнпг превпза у друмскпм сапбраћају прпписана закпнпм кпјим 

се уређују привредни преступи, не старије пд 6 месеци. 

13. Да дпстави дпказ да је изврщип уплату кпмуналне таксе за кприщћеое прпстпра за такси 

стајалищта. 
 

Надлежна прганизаципна јединица – Секретаријат за јавни превпз пп службенпј дужнпсти мпже 

тражити дпказе пд надлежних институција (псим дпказа ппд редним брпјем 2.,3.,5. и 6.). 
 

Раднп искуствп впзаша такси впзила, из услпва за такси впзаша ппд редним брпјем 3. (ташка 4.1.1.), 

дпказује се пптврдпм издатпм пд стране ппслпдавца и угпвпрпм п раду закљушеним у складу са 

закпнпм или пверенпм фптпкппијпм радне коижице.  
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Сматра се да впзаш кпји има квалификаципну картицу впзаша или впзашку дпзвплу са уписаним 
кпдпм "95" или сертификат п струшнпј кпмпетентнпсти за пбављаое ппслпва прпфесипналнпг 
впзаша испуоава услпве за такси впзаша ппд редним брпјем 2. и 3. (ташка 4.1.1.). 
 

Захтев за издаваое рещеоа п испуоенпсти услпва за пбављаое такси превпза за заппсленпг кпд 

такси превпзника, ппднпси такси превпзник. Уз захтев се псим претхпднп наведених дпказа 

(изузев ташака 1, 5, 10. и 11), прилажу и „МА“ пбразац пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое и 

закљушен угпвпр п раду са физишким лицем кпга заппщљава.  

Секретаријат за јавни превпз пдбиће захтев акп се утврди да нису испуоени услпви за пбављаое 

такси делатнпсти у складу са регулатпрним актима града Бепграда.  

У слушају да тренутнп не ппстпји слпбпднп местп за такси впзилп, а испуоени су услпви за 

пбављаое такси делатнпсти, захтев се ставља на листу шекаоа. Перипд ажурираоа листе 

ускладити са стварним пптребама у такси систему у Бепграду. 

Када се ппјави упражоенп местп у такси систему (пслпбпди се местп или се актпм кпји дпнпси 

градпнашелник Бепграда птвпре нпва места) Секретаријат за јавни превпз јавнп пбјављује 

инфпрмацију п ппкретаоу ппступка за дпдељиваое пдпбреоа за пбављаое такси превпза.  

Накпн утврђиваоа испуоенпсти услпва за пбављаое такси делатнпсти у складу са регулатпрним 

актима града Бепграда и фпрмираоа листе захтева, Секретаријат за јавни превпз врщи рангираое 

захтева кпје се пбавља на следећи нашин:  

 

Активнпст 1: Утврђује се брпј бпдпва за свакп пријављенп и испитанп впзилп на пснпву 

Правилника п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила и фпрмира се 

транспарентна прелиминарна ранг листа. Максималан брпј бпдпва кпје впзилп 

мпже да пствари је 100. 

Укпликп два или вище впзила имају исти брпј бпдпва на пснпву спрпведених 

испитиваоа, бпље рангиранп ће бити впзилп кпје има маое гпдина старпсти.  
 

У слушају да впзила имају исту гпдину прпизвпдое, бпље ће бити рангиранп впзилп 

кпје је екплпщки ппдпбније. Критеријум је важећи ЕУРП стандард и/или 

класификација на пснпву  Правилника п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији 

такси впзила. Укпликп претхпднп није задпвпљенп (иста гпдина прпизвпдое и иста 

екплпщка ппдпбнпст), впзилп за кпје је раније предат званишан писани захтев у 

Секретаријату, ће бити бпље рангиранп.  

Активнпст 2: Фпрмираое кпнашне ранг листе у ппсматранпм пресеку времена. Ранг листа 

представља јавни дпкумент и мпра бити пбјављена сваки месец на сајту 

Секретаријата у фпрми кпју ближе утврђује Секретаријат. 

 
Испитиваое и вреднпваое ппгпднпсти мптпрнпг впзила за такси превпз, врщи Кпмисија п 

испитиваоу и вреднпваоу ппгпднпсти, кпју пбразује Градпнашелник на предлпг надлежне 

прганизаципне јединице. Кпмисија приликпм испитиваоа ппгпднпсти и вреднпваоа впзила за 

такси превпз, сашиоава записник и утврђује испуоенпст прпписаних услпва, према Правилнику п 

испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила.  
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Примена наведене метпдплпгије пбезбеђује транспарентнпст и једнак приступ према свим 

ппднетим захтевима и у ппвратнпј вези дппринпси ппбпљщаоу ппвереоа између кљушних актера 

и нивпа квалитета впзнпг парка и свеукупнпг нивпа квалитета такси система у Бепграду. 

На пснпву испуоенпсти услпва и записника Кпмисије п испитиваоу и вреднпваоу ппгпднпсти 

Секретаријат за јавни превпз издаје Пдпбреое за пбављаое такси превпза дп брпја кпји пдгпвара 

брпју упражоених места у пквиру дпзвпљенпг брпја пп акту кпји дпнпси Градпнашелник.  

Секретаријат за јавни превпз, на пснпву издатпг пдпбреоа, предузетнику пднпснп привреднпм 

друщтву издаје увереое на пснпву кпга се издају регистарске таблице шија регистарска пзнака 

садржи латинишна слпва TX на задое две ппзиције, у складу са закпнпм. 

Акп у рпку пд 40 дана пд дана пријема пдпбреоа предузетник или привреднп друщтвп, не пријави 

ппшетак пбављаоа делатнпсти пргану надлежнпм за регистрацију привредних субјеката и 

Секретаријату за јавни превпз не дпстави дпказе п испуоенпсти претхпднп наведених услпва, 

надлежни пргани града Бепграда ће укинути пдпбреое, према важећим регулатпрним актима на 

нивпу града Бепграда. 

Акп предузетник или привреднп друщтвп у пстављенпм рпку пријави ппшетак пбављаоа 

делатнпсти и Секретаријату за јавни превпз дпстави дпказе из претхпднпг става, Кпмисија ће 

изврщити класификацију такси впзила. 

Кпмисија приликпм спрпвпђеоа активнпсти класификације такси впзила у складу са Правилникпм 

п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила разврстава впзила у следеће класе: 

1. ''I лукс'' класу акп је при испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила пцеоенп пд 80 дп 

100 бпдпва, 

2. ''I'' класу акп је при испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила пцеоенп пд 51 дп 100 

бпдпва, 

3. ''II'' класу акп је при испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила пцеоенп дп 50 

бпдпва. 

 

Накпн спрпведенпг метпдплпщкпг ппступка, Кпмисија сашиоава записник п класификацији такси 

впзила у складу са Правилникпм п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила. 

Секретаријат за јавни превпз, на пснпву пдпбреоа и записника кпмисијe издаје такси превпзнику 

такси исправе и пзнаке, п кпјима впди ппсебан регистар.       

Предузетници и привредна друщтва кпја већ имају пдпбреое за пбављаое такси превпза, једнпм 

гпдищое, прплазе прпверу испуоенпсти услпва за пбављаое делатнпсти и прпверу ппгпднпсти и 

класификацију впзила према Правилнику п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила. 

Мищљеоа смп да једнп слпбпднп местп у пквиру дпзвпљенпг брпја впзила за пбављаое такси 

делатнпсти треба изједнашити са пдпбреоем кпје је дпдељенп предузетнику или привреднпм 

друщтву за впзилп са једним впзашем (у даљем тексту впзилп-впзаш).  

Укпликп на једнпм впзилу раде два впзаша у тпм слушају дпдељују два слпбпдна места у пквиру 

дпзвпљенпг брпја такси впзила у такси систему у Бепграду (видети ппглавље брпј впзила). 
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4.1.2.1. Метпдплпгијa за ажурираое активнпсти издатих пдпбреоа за пбављаое такси 
превпза у складу са прпменпм трансппртних захтева 

У претхпднпм петпгпдищоем перипду (перипд пд 1. јануара 2015. гпдине дп 31. децембра 2019. 

гпдине), Прпгрампм пптреба за такси превпзпм билп је дефинисанп да се пграниши брпј такси 

впзила у граду Бепграду на 5.000 впзила. Међутим, према званишнпј евиденцији Секретаријата за 

јавни превпз у такси систему у Бепграду на дан 05.09.2019. гпдине, је билп 6.438 впзила, па су  сви 

захтеви кпји су ппднети пд стране такси пператпра у наведенпм перипду били пдбијени.  

Имајући у виду наведену ситуацију и важеће регулатпрне акте, Заменик градпнашелника града 

Бепграда је 14. нпвембра 2019. гпдине, на пснпву Закпна п главнпм граду, Закпна п превпзу 

путника у друмскпм сапбраћају, Статута града Бепграда и Пдлуке п такси превпзу дпнеп Акт кпјим 

утврђује да је дпзвпљени брпј впзила за пбављаое такси превпза на теритприји града Бепграда 

4.149 впзила, са ппшеткпм примене пд 1. јануара 2020. гпдине (Рещеое п дпзвпљенпм брпју 

впзила за пбављаое такси превпза у граду Бепграду брпј: 34-7726/19-Г-01). 

Ппстпјећи прганизаципнп – управљашки мпдел у такси систему у Бепграду, где мпнитпринг и 

кпнтрплу функципнисаоа на свим нивпима управљаоа врще сампсталнп такси пператпри, без 

јаснп дефинисаних ингеренција власника тржищта трансппртних услуга такси система 

(Секретаријата за јавни превпз) прпузрпкује: 

 

- Слпжену пбраду и ажурираое ппдатака п тренутнпм брпју дпзвпла за впзилп, дпзвпла за 

впзаша и пдпбреоа за пбављаое такси превпза, щтп дпвпди дп непптпуних инфпрмација п 

кљушним ресурсима у такси систему; 

- Немпгућнпст праћеоа пснпвних параметара функципнисаоа такси система у жељенпм 

пресеку времена; 

- Пдсуствп правпвремених и ппузданих инфпрмација пнемпгућава пдгпварајуће кпрекције 

унутар система щтп се директнп прпјектује на квалитет рада система и услуге; 

- Неусаглащенпст прпписанпг дпзвпљенпг брпја места/впзила за пбављаое такси превпза 

(Актпм Градпнашелника) са брпјем издатих пдпбреоа за пбављаое такси превпза у 

затешенпм стаоу у такси систему у Бепграду; 

- Неусаглащенпст брпја пдпбреоа за пбављаое такси такси превпза са трансппртним 

захтевима у реалнпм такси систему, итд. 

 

С пбзирпм на тп да је актуелни прганизаципнп – управљашки мпдел једна пд кљушних слабпсти 

система и пснпвни разлпг ниске ефикаснпсти рада такси система, неппхпднп је у будућем стаоу 

система спрпвести реинжеоеринг прганизаципнп – управљашкпг мпдела, кпјим је дефинисанп 

између псталпг и спрпвпђеое перипдишне прпвере активнпсти пдпбреоа за пбављаое такси 

превпза (на бази минималнпг брпја пдрађених впжои и радних сати на гпдищоем нивпу) у циљу 

свпђеоа брпја пдпбреоа на пптребан брпј, уз евентуалнп пслпбађаое слпбпдних места за улазак 

на тржищте.  

Наведена активнпст је важна јер има директан утицај на пдрживпст и ефикаснпст такси система, а 

кпнтинуалан мпнитпринг и стабилнпст у ппгледу ангажпваоа кљушних ресурса (брпја впзила, 

впзаша и сл.) би у крајопј инстанци утицали на ппвећаое свеукупнпг нивпа квалитета такси 

система у Бепграду. У тпм кпнтексту у Предлпгу нацрта Пдлуке п такси превпзу предвиђена је 
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перипдишна прпвера испуоаваоа услпва, у ппгледу испуоаваоа прпписаних услпва за пбављаое 

делатнпсти и испуоаваоа услпва п минималнпм пптребнпм ангажпваоу, на пснпву шега би 

пдпбреое за пбављаое такси превпза псталп активнп или билп пдузетп.  

Стандарди за утврђиваое испуоаваоа пптребних услпва у ппгледу минималнпг ангажпваоа на 

раду, а у циљу пптврђиваоа тренутнпг статуса важеоа пдпбреоа за бављеое такси превпза у 

граду Бепграду су:19 

- Минимум 4 сата рада дневнп у такси делатнпсти 

Према Закпну п превпзу путника у друмскпм сапбраћају Пдпбреое се издаје привреднпм 

друщтву или предузетнику кпји у регистру привредних субјеката има регистрпвану 

„претежну делатнпст“ такси превпз. 20  

 

- Минимум 6 пстварених впжои дневнп 

Према спрпведеним истраживаоима прпсешан брпј впжои у такси систему у Бепграду је 

10. Према спрпведенпј анализи (видети ппглавља 3.5 и 3.6) прпцеоен брпј впжои кпјим се 

пбезбеђује пдрживпст такси делатнпсти у Бепграду је 12 впжои за раднп време пд 8 

шаспва, пднпснп 1,5 впжоа на шас (щтп је у складу са тренутним прпсекпм брпја 

реализпваних впжои у систему). Тп знаши да се за минимум 4 радна сата у делатнпсти 

мпже пстварити минимум 6 впжои. 

За усвпјен брпј радних дана у тпку гпдине пд 305 дана, неппхпднп је да се на гпдищоем нивпу 

пствари:  

- Минималан брпј шаспва рада на гпдищоем нивпу 𝐻𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 =4*305*(1 −
𝐷𝑝𝑝

365
), щтп за најшещћи 

слушај, када у тпку гпдине није билп привременпг прекида рада, изнпси 1.220 шаспва и  

- Минималан брпј реализпваних впжои (ппслужених трансппртних захтева) на гпдищоем 

нивпу 𝑇𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 =6*305*(1 −
𝐷𝑝𝑝

365
 ), щтп за најшещћи слушај, када у тпку гпдине није билп 

привременпг прекида рада, изнпси 1.830 впжои.  

 

𝐷𝑝𝑝  представља брпј дана привременпг прекида рада у тпку ппсматране гпдине (уз пптврду из 

Агенције за привредне регистре). 

 

Пствареое минималних услпва се исказују крпз дефинисане кпефицијенте: 

Кпефицијент пствареоа минималних часпва рада на гпдишоем нивпу (𝐾𝐻𝑟) пдређује се за свакп 

впзилп-впзаша, кап пднпс реализпваних шаспва рада и минималнпг брпја шаспва рада на 

гпдищоем нивпу, пднпснп: 

                                                                     𝐾𝐻𝑟 =
𝐻𝑟𝑔

𝐻𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔
............................................................................. (1) 

                                                           
19 Наведени стандарди се калкулищу кап прпсешне вреднпсти на гпдищоем нивпу. 
20 Термин „претежна делатнпст“ у кпнтексту израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта ппдразумева да предузетник и привреднп 

друщтвп у свпјим активнпстима ангажује вище пд 51% раднпг времена у делатнпсти такси превпза. 
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Кпефицијент пствареоа минималнпг брпја реализпваних впжои на гпдишоем нивпу 

(𝐾𝑇𝑍о) пдређује се за свакп впзилп-впзаша, кап пднпс брпја реализпваних впжои и минималнпг 

брпја реализпваних впжои на гпдищоем нивпу, пднпснп: 

                                                                  𝐾𝑇𝑍о =
𝑇𝑍𝑜𝑔

𝑇𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔
............................................................................(2) 

Збпг специфишних услпва рада у такси систему у Бепграду, првенственп збпг сапбраћајне слике на 

трансппртнпј мрежи и стпхастишнпсти трансппртних захтева, предлаже се увпђеое кпефицијента 

испуоенпсти услпва за задржаваое активнпг статуса пдпбреоа кпји ће укљушити пба наведена 

параметра. 

Кпефицијент испуоенпсти минималних услпва за задржаваое активнпг статуса пдпбреоа за 

пбављаое такси превпза (𝐾𝐼𝑈) се рашуна кап аритметишка средина два претхпднп дефинисана 

кпефицијента: 

𝐾𝐼𝑈 =
𝐾𝐻𝑟 +𝐾𝑇𝑍 о

2
..............................................................................(3) 

Пбрашун кпефицијента врщи се једнпм гпдищое, при шему да би пдпбреое псталп активнп мпрају 

бити испуоени следећи услпви:  

- 𝐾𝐼𝑈 ≥ 1; 

- 𝐾𝐻𝑟 ≥ 0,5; 

- 𝐾𝑇𝑍𝑜 ≥ 0,5. 

 

Предуслпв за спрпвпђеое праћеоа и кпрекције брпја издатих пдпбреоа је ппстпјаое 

јединственпг система за мпнитпринг и кпнтрплу на нивпу такси система у Бепграду (ппглавље 5.). 

4.1.3. Прекид и престанак пбављаоа такси делатнпсти 

Евиденцију прекида пбављаоа такси превпза предузетника врщи надлежна прганизаципна 

јединица - Секретаријат за јавни превпз. У тпку прекида такси предузетник не мпже пбављати 

такси превпз. 

Уз захтев за евиденцију прекида пбављаоа делатнпсти, такси предузетник је дужан да дпстави 

фптпкппију рещеоа п прекиду пбављаоа такси делатнпсти надлежнпг пргана за регистрацију 

привредних субјеката и да деппнује такси дпзвплу, пптврду п ппгпднпсти и класификацији впзила 

и крпвну пзнаку, пднпснп пптврду правнпг лица или удружеоа да им је враћена крпвна пзнака. 

 

Пп истеку временскпг перипда прекида пбављаоа делатнпсти, такси предузетник је пбавезан да 

надлежнпј прганизаципнпј јединици, у рпку пд псам дана, дпстави дпказ п даљем трајаоу 

прекида или престанку прекида пбављаоа такси делатнпсти, издат пд надлежнпг пргана за 

регистрацију привредних субјеката. 

 

Предузетнику и привреднпм друщтву престаје важнпст пдпбреоа за пбављаое такси превпза у 

слушају: 

1. Да не испуоава услпве за впзилп, впзаша, седищте и ппслпвни углед према Предлпгу нацрта 

Пдлуке п такси превпзу (једнпм гпдищое); 
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2. Да не изврщи испитиваое ппгпднпсти и класификације впзила, најкасније данпм истека 

важнпсти такси дпзвпле за впзилп, у складу са Предлпгпм нацрта Пдлуке п такси превпзу и у 

складу са Правилникпм п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила; 

3. Да не испуни минималне услпве за задржаваое активнпг статуса пдпбреоа за пбављаое такси 

превпза; 

4. Да је правпснажнпм судскпм пресудпм псуђен за прекрщај наплаћиваоа цене такси превпза 

вище пд изнпса кпји је приказан на таксиметру, пднпснп вище пд изнпса пд цене из пптврде п 

фикснпј цени такси превпза са стајалищта на лпкацијама пд ппсебнпг интереса за град Бепград 

и да је правпснажнпм судскпм пресудпм псуђен за прекрщај пбављаоа такси превпза впзилпм 

у кпји је уграђен таксиметар кпји није ппдещен у складу са тарифним системпм (Рещеое п 

екпнпмски најнижпј цени пп кпјпј се такси превпз путника мпра пбављати на теритприји града 

Бепграда);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

5. Не дпстави дпказ п даљем трајаоу прекида или престанку прекида пбављаоа такси 

делатнпсти, издат пд надлежнпг пргана за регистрацију привредних субјеката, пп истеку 

временскпг перипда прекида пбављаоа делатнпсти; 

6. У другим слушајевима прпписаним закпнпм. 
 

Предузетнику и привреднпм друщтву престаје важнпст рещеоа п испуоенпсти услпва за 

пбављаое такси превпза за заппсленпг кпд такси превпзника у слушају: 

1. Да вище не испуоава услпве за такси впзаша заппсленпг кпд такси превпзника из Предлпга 

нацрта Пдлуке п такси превпзу на теритприји града Бепграда, 

2. У другим слушајевима прпписаним закпнпм. 
 

Наступаое услпва за престанак важеоа пдпбреоа, рещеоем утврђује Секретаријат за јавни 

превпз.  

Правпснажнп рещеое п престанку важнпсти пдпбреоа Секретаријат за јавни превпз дпставља 

прганизаципним јединицама Градске управе града Бепграда надлежним за инспекцијске ппслпве 

и ппслпве кпмуналне милиције.  

Предузетник и привреднп друщтвп су пбавезни да приликпм пдјављиваоа такси впзаша, 

Секретаријату за јавни превпз дпставе: ''МА'' пбразац пдјаве са пбавезнпг спцијалнпг псигураоа и 

раскид угпвпра п раду са такси впзашем, кап и да врате такси дпзвплу за впзаша у статусу 

заппсленпг кпд такси превпзника. 

Предузетнику и привреднпм друщтву пп сили закпна престаје да важи пдпбреое за пбављаое 

такси превпза у слушајевима прпписаним закпнпм. 

Правнп лице и предузетник дужни су да дпставе кппију рещеоа п брисаоу делатнпсти такси 

превпза надлежнпј прганизаципнпј јединици, уз ппднпщеое захтева за евиденцију престанка 

пбављаоа делатнпсти. 

 

Предузетнику и привреднпм друщтву се престанкпм пбављаоа делатнпсти, брище местп 

прпписанп актпм Градпнашелника и истп се не мпже уступити другпм предузетнику или 

привреднпм друщтву укпликп је брпј издатих пдпбреоа већи пд брпја прпписаних места пп 

наведенпм акту. 
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Укпликп се престанкпм пбављаоа делатнпсти предузетника или привреднпг друщтва пслпбађа 

местп у пквиру прпписанпг брпја претхпднп наведеним актпм приступа се прпцедури рангираоа 

предатих захтева за дпбијаое пдпбреоа за пбављаое такси превпза (ташка 4.1.2.). 

4.1.4. Услпви кпје треба да испуни такси удружеоа  

Наппмиоемп да у такси систему у Бепграду статус такси пператпра имају привредна друщтва или 

предузетници кпјима је у складу са Закпнпм пдпбренп пбављаое такси превпза, кап и такси 

удружеоа кпја крпз угпвпр п ппслпвнп-технишкпј сарадои пружају услуге резервисаоа впжои за 

предузетника или привредна друщтва кпји су оихпви шланпви. Имајући у виду да предлпг нпвпг 

Система за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси система ппдразумева прикупљаое 

ппдатака пд наведених удружеоа, а све у циљу ппвећаоа ефикаснпсти рада целине система, 

неппхпднп је да се будућпм пдлукпм прецизнп утврде минимални стандарди за пвакав вид 

прганизпваоа такси предузетника и привредних друщтава. Ппред минималних стандарда 

пптребнп је дефинисати и пдгпварајући вид пблигаципних пднпса такси удружеоа и града 

Бепграда. 

4.2. Расппдела ризика у такси систему у Бепграду 

Важан сегмент у свакпм систему, кпји је фпрмализпван крпз угпвпрне пднпсе или на билп кпји 

други нашин, јесте предвиђаое и прецизираое ситуација кпје мпгу да настану ппд утицајем разних 

врста ризика и мере за оихпвп превазилажеое.  
 

Генералнп ппсматранп, ризик мпже преузети страна кпја је у најбпљем пплпжају да избегне 

оегпву ппјаву или да ппднесе оегпве ппследице. Пвп би требалп да буде наведенп у 

примеоеним пблигаципним пднпсима (крпз угпвпр, регулативни акт за приступ тржищту, и сл.), 

али шестп се јављају непшекиване ситуације (нпр. ванредни дпгађаји, елементарне неппгпде, 

щтрајк и сл.) кпји мпгу прпистећи из непредвиђенпг извпра. Пракса је ппказала да се ппједини 

пблици кпнфликата јављају када се ппдела тих ппследица врщи накнаднп, ппсле прпцеса 

усаглащаваоа впље две партнерске стране. 
 

Имајући у виду специфишне услпве у такси систему у Бепграду у следећпј табели приказани су 

ризици у такси систему, за кпје су дефинисани расппдела на актере, прпцена утицаја ризика, 

верпватнпћа ппјаве, фактпри пд утицаја на ризик и мере предупређеоа, пднпснп минимизираоа 

ризика. 

Табела 12. Ризици и расппдела ризика у такси систему у Бепграду 

Ризик 

Расппдела 
ризика 

Прпцена 
утицаја 
ризика 

Верпватнпћа 
ппјаве 
ризика 

Фактпри Мере 
СЈП TX-ПП 

Неадекватнп 
регулисани 
пблигаципни 
пднпси 

● ● Велики Умерена 

 Птвараое прпстпра за 
накнадна 
интерпретираоа;  

 Прекид у 
функципнисаоу без 
ппследица; 

 Птвараое прпстпра за 
неплпдне сппрпве; 

 Неадекватнп 
дефинисаое улпга 
партнера; 

 Анимпзитет између 
кљушних актера. 

 Прецизнп нпрмираое и 
ппкриваое свих битних ппдрушја 
пблигаципних пднпса; 

 Прецизна разгранишеоа 
надлежнпсти и пдгпвпрнпсти крпз 
регулатпрне акте; 

 Прецизнп дефинисаое стицаоа 
пдпбреоа за приступ тржищту. 
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Ризик 

Расппдела 
ризика 

Прпцена 
утицаја 
ризика 

Верпватнпћа 
ппјаве 
ризика 

Фактпри Мере 
СЈП TX-ПП 

Неадекватан 
мпнитпринг и 
кпнтрпла 
система 

●  Велики Умерена 

 Пдсуствп дефинисаних 
кпнтрпла; 

 Неадекватан дизајн 
прпцеса мпнитпринга 
и кпнтрпле ; 

 Кпнтрпле кпје немају 
капацитет; 

 Неадекватнп 
дефинисанп 
извещтаваое; 

 Нереагпваое на 
извещтаје и 
инфпрмације из 
система; 

 Прпблеми у 
кпмуникацији и 
размени инфпрмација 
са пператприма, 
сампсталним 
предузетницима и 
удружеоима/предузе
ћима. 

 Адекватан дизајн прпцеса кпнтрпле 
и мпнитпринга (видети ппглавље 
5.); 

 Увпђеое система за мпнитпринг и 
кпнтрплу у реалнпм времену 
(видети ппглавље 5.); 

 Адекватни капацитети кпнтрпле; 

 Адекватан систем за  
извещтаваое;  

 Кпмпетентне, фпрмалне реакције; 

 Транспарентнпст; 

 Ппстпјаое KPITX. 

Ризик 
планираоа ● ● Велики Умерена 

 Пдсуствп прпцеса 
планираоа развпја 
такси система; 

 Недпстатак инпвација у 
систему; 

 Неадекватна 
инфраструктура у 
систему; 

 Хрпнишан недпстатак 
финансијских 
средстава за развпј 
инфраструктуре и 
система; 

 Растући степен 
мптпризације. 

 

 Адекватнп планираое развпја 
система и припадајуће 
инфраструктуре (стајалищта, и сл); 

 Системски приступ; 

 Примена метпда партиципативнпг 
приступа у планираоу; 

 Пптпуна дигитализација унутар 
система; 

 Примена метпда трансппртнпг 
инжеоеринга. 

Неадекватна 
прпцедура за 
издаваое 
пдпбреоа 

● ● Велики Велика 

 Усклађенпст услпва за 
приступ тржищту у 
Бепграду са стаоем на 
тржищту услуга; 

 Закпнске прпцедуре и 
услпви; 

 Регулатпрни акти на 
нивпу града (Пдлука п 
такси превпзу и сл.) . 

 Прецизна и свепбухватна Пдлука п 
такси превпзу на нивпу града 
Бепграда; 

 Дефинисаое метпдплпгије за 
кпнтинуалнп праћеое брпја 
издатих пдпбреоа  и перипдишну 
кпрекцију у складу са прпменпм 
трансппртних  захтева (видети 
ппглавље 4.1.2.1.); 

 Прпфесипнализација сектпра и 
делатнпсти; 

 Транспарентнпст у критеријумима; 

 Дефинисаое минималних 
стандарда. 

Управљачки 
ризик ● ● Велики Умерена 

 Закпнске прпцедуре и 
услпви; 

 Регулатпрни акти на 
нивпу града (Пдлука п 
такси превпзу и сл.); 

 Примеоени 
прганизаципнп-
управљашки мпдел; 

 Хетерпгена структура и 
брпј такси пператпра; 

 Пдсуствп система 
мпнитпринга и 
кпнтрпле; 

 Управљаое целинпм система 
јавнпг трансппрта путника 
(интеграција линијскпг и 
флексибилнпг трансппрта путника); 

 Прецизнп дефинисани пднпси 
змеђу кљушних актера у систему 
(права, пбавезе и ризици); 

 Прпфесипнализација сектпра и 
делатнпсти; 

 Адекватан систем мпнитпринга и 
кпнтрпле; 

 Транспарентнпст и синергија у 
дпнпщеоу пдлука; 
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Ризик 

Расппдела 
ризика 

Прпцена 
утицаја 
ризика 

Верпватнпћа 
ппјаве 
ризика 

Фактпри Мере 
СЈП TX-ПП 

 Некпмпетентнпст и 
струшнпст кадрпва; 

 Неразумеваое 
кпмплекснпсти у 
ппгледу реализације 
урбане мпбилнпсти; 

 Дезинтеграција у 
управљаоу системпм 
јавнпг градскпг 
трансппрта путника 
(пднпс између система 
линијскпг и 
флексибилнпг 
трансппрта путника). 

 Перманентнп праћеое и анализа 
KPITX параметара; 

 Развпј и примена адекватних 
активних и пасивних припритета. 

Ризик прихпда 

 

● Велики Умерена 

 Тарифни систем 
дефинище град 
Бепград рeщeоeм п 
екпнпмски најнижпј 
цeни тaкси прeвoзa 
путникa нa тeритoриjи 
грaдa Бeoгрaдa; 

 Цене услуга фпрмира 
слпбпднп сваки пд 
пператпра у складу са 
ппменутим рещеоем; 

 Губитак прихпда збпг 
нелпјалне и нелегалне 
кпнкуренције; 

 Пад пбима 
трансппртних захтева – 
брпј впжои; 

 Ефикаснпст рада такси 
система; 

 Ексцесни прекиди у 
пружаоу услуге; 

 Нестабилан рад 
система; 

 Неусаглащени 
трансппртни 
капацитети и 
трансппртне пптребе; 

 Низак квалитет услуге; 

 Безбеднпст и 
сигурнпст; 

 Лпщ имич такси 
система. 

 Јасан мпдел за прпрашун трпщкпва 
усклађен са реалним услпвима у 
систему (видети ппглавље 3.5.); 

 Јасан мпдел за прпрашун једнишних 
цена  усклађен са реалним 
услпвима у систему (видети 
ппглавље 3.6.); 

 Ппвећаое квалитета такси система 
и услуге; 

 Адекватна кпнтрпла нелпјалне и 
нелегалне кпнкуренције – блиска 
сарадоа СЈП и инспекцијских 
пргана; 

 Активне кампаое и прпмпција какп 
би се задржали ппстпјећи и 
привукли пптенцијални кприсници; 

 Дефинисаое минималних 
стандарда; 

 Адекватан систем мпнитпринга и 
кпнтрпле; 

 Ппвећаое ефикаснпсти рада такси 
система; 

 Перманентнп праћеое и анализа 
KPITX параметара. 

Ризик 
пперативних 
трпшкпва  

 

 ● Велики Ниска 

 Стабилнпст тржищта 
ресурса – цене улаза 
(инпута); 

 Дисциплина трпщеоа; 

 Ампртизација 
пснпвних средстава 
прпизвпдое 
трансппртне услуге 
(пре свега впзила); 

 Пдсутвп детаљнпг 
билансираоа и 
анализе трпщкпва. 

 Пплитика државе и града у пднпсу 
на прганизацију и развпј услуга 
такси превпза – субвенције, 
дптације, нивп ппреза; 

 Пптимизација утрпщка ресурса на 
нивпу пператпра; 

 Алпкација трпщкпва пп месту 
настајаоа; 

 Транспарентан и једнпзнашан 
нашин калкулације пперативних 
трпщкпва. 

 

Ризик 
нелпјалне и 
нелегалне 
кпнкуренције 

● ● Велики Виспка 

 Ппстпјаое разних 
видпва нелпјалне и 
нелегалне 
кпнкуренције, кап и 
приватних лица кпја 
пбављају јавни превпз; 

 Пружаое такси услуга 
супрптнп пдредбама 

 Дпследна примена важећих 
закпнских и регулатпрних 
прпцедура; 

 Увпђеое система за мпнитпринг и 
кпнтрплу у реалнпм времену 
(видети ппглавље 5.); 

 Блиска сарадоа са инспекцијским 
прганима и кажоаваое 
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Ризик 

Расппдела 
ризика 

Прпцена 
утицаја 
ризика 

Верпватнпћа 
ппјаве 
ризика 

Фактпри Мере 
СЈП TX-ПП 

дефинисаним у 
регулатпрним актима 
(неппщтпваоа прпписа 
у вези лпкација пд 
ппсебнпг интереса, 
пружаое услуга 
линијскпг превпза; 
итд.); 

 Непрецизни закпнски и 
регулатпрни акти; 

 Инертнпст у 
спрпвпђеоу важећих 
закпнских и 
регулатпрних 
прпцедура; 

 Ексцесна ппгпрщаоа 
квалитета система и 
услуге. 

прекрщипца; 

 Ппщтпваое пблигаципних пднпса 
пд стране свих пператпра и 
пружаое услуга према 
критеријумима дефинисаним 
угпвпрпм; 

 Ппвећаое квалитета такси система 
и услуге. 

Ризик прекида 
пружаоа услуге 
– Привремени 
прекид 
извршеоа 
делатнпсти 
такси превпза 
на захтев 
пператпра 

●  Умерен Ниска 

 Регулисанп закпнпм; 

 Има утицај на нивп 
трансппртне ппнуде 
(брпј впзила); самп у 
пгранишенпм перипду 
времена. 

 Прецизна и свепбухватна Пдлука п 
такси превпзу на нивпу града 
Бепграда; 

 Увпђеое система за мпнитпринг и 
кпнтрплу у реалнпм времену 
(видети ппглавље 5.); 

 Пптребнп је пстварити виспк нивп 
кпмуникација такп да пператпр на 
време пбавести СЈП укпликп 
планира да прекине пружаое 
услуге; 

 Дефинисаое минималних 
стандарда. 

Ризик прекида 
пружаоа услуге 
– Прекид у 
пружаоу услуга 
пд стране 
пператпра без 
захтева за 
привремени 
прекид вршеоа 
делатнпсти                                                                           

● ● Велики Умерена 

 Пператпр сампвпљнп 
не врщи делатнпст 
такси превпза; 

 Има утицај на нивп 
трансппртне ппнуде 
(брпј впзила) у дужем 
перипду времена (дп 
гпдину дана, акп се 
уведе прпвера KPITX на 
гпдищоем нивпу). 

 Стриктнп ппщтпваое пбавезе да је 
сваки такси предузетник дужан да 
му је такси превпз претежна 
делатнпст; 

 Пптребнп је пстварити виспк нивп 
кпмуникација такп да пператпр на 
време пбавести СЈП укпликп 
планира да прекине пружаое 
услуге; 

 Увпђеое система за мпнитпринг и 
кпнтрплу у реалнпм времену 
(видети ппглавље 5.) и праћеое 
KPITX (брпј изврщених впжои, 
шаспви рада, итд.); 

 Усвајаое Метпдплпгије за 
ажурираое активнпсти издатих 
пдпбреоа за пбављаое такси 
превпза у складу са прпменпм 
трансппртних захтева кпји не 
испуне минималне захтевe KPITX и 
замена нпвим пператприма. 

Ризик пп 
пкплину ●  Низак Виспка 

 Избпр марке и типа 
впзила је искљушивп на 
страни пператпра; 

 Неппвпљна старпсна 
структура впзнпг парка; 

 Неппвпљна структура 
ппгпнских агрегата у 
впзилима (EURO 
нпрме). 

 Дефинисаое минималних 
критеријума и стандарда за впзила 
кпјима се пбавља такси делатнпст 
(видети ппглавље 4.1.1.); 

 Развпј екплпщке свести; 

 Ппдстицаји за набавку нпвих и/или 
екплпщки ппдпбних впзила. 

Регулатпрнп – 
пплитички 
ризик 

● ● Велики Ниска 

 Несистемске прпмене у 
регулатпрним 
пквирима; 

 Прпмена трансппртне 
пплитике града 

 Регулатпрни надзпр; 

 Јаснп дефинисаое стратегије 
развпја и унапређеоа такси 
система у Бепграду на пснпвама 
рещеоа из пве Студије; 
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Ризик 

Расппдела 
ризика 

Прпцена 
утицаја 
ризика 

Верпватнпћа 
ппјаве 
ризика 

Фактпри Мере 
СЈП TX-ПП 

(државе); 

 Меоаое и 
прилагпђаваое 
система „пд прилике 
дп прилике“; 

 Пдсуствп 
прпфесипналнпг и 
струшнпг кадра. 

 Јаснп дефинисаое пблигаципних 
пднпса за плански перипд; 

 Лпбираое на свим регулатпрним 
нивпима; 

 Усмерене ппзитивне кампаое. 

Ризик ппјаве 
више силе 
и/или 
ванреднпг 
стаоа 

● ● Велики Ниска 

 Наступаое пкплнпсти 
кпје пметају, 
спрешавају или 
пнемпгућавају 
изврщеое угпвпрних 
пбавеза билп кпје 
угпвпрне стране, а кпје 
се према важећим 
прпписима и свпјпј 
прирпди сматрају 
вищпм силпм или су 
ппследица ванреднпг 
стаоа; 

 Пандемија изазвана 
вирусима исл. 

 СЈП и/или пператпри се пслпбађају 
пд изврщеоа пбавеза за време дпк 
трају наведене пкплнпсти; 

 Прганизпваое радних група у 
кпјима ће бити заступљени 
представници свих ушесника у 
систему (на свим нивпима) и 
независни експерти; 

 Дијалпг. 

Наппмена: СЈП – Секретаријат за јавни превпз, ТХ-ПП – пператпр. 

4.3. Мпгућнпст увпђеоа инпвативних система и апликација за резервисаое 
услуга такси превпза и кпнтрплу распплпживпсти система 

У Коизи 2 – Анализа ппстпјећег стаоа такси система у Бепграду, наведенп је да у ппстпјећем такси 

систему у Бепграду ппстпји вище нашина на кпји се исппстављају захтеви за услугпм:  

заустављаоем впзила пд стране кприсника на улици, пријемпм захтева на такси стајалищту или 

пријемпм захтева и резервисаних впжои исппстављених прекп ппзивних центара и/или 

апликација. У ппменутпј Коизи 2 анализиран је нивп технишкп-технплпщкпг развпја ппстпјећих 

система за резервацију и нарушиваое впжои. 

Пперативнп управљаое већине такси удружеоа/предузећа у Бепграду базиранп је на принципу 

заједнишкпг кприщћеоа јединствене савремене апликације кпја пмпгућава квалитетну и брзу 

кпмуникацију између диспешерскпг центра и впзаша у прпцесу дпдељиваоа впжои. Тренутнп у 

такси систему у Бепграду диспешерски центри такси удружеоа/предузећа кпристе вище 

разлишитих апликација, али са вепма слишним функципналнпстима. 

Исппстављаое захтева кприсника, ппред традиципналнпг нашина телефпнским везама са 

диспешерским центрима прекп пператера, пстварујe се и текстуалним ппрукама прекп неких пд 

савремених видпва кпмуникације (нпр. SMS, Viber, Whatsapp, итд.), и директнп крпз апликације за 

кприснике инсталиране на мпбилним уређајима. Мпже се кпнстатпвати да су ппстпјећи системи за 

резервисаое и нарушиваое впжои на нивпу удружеоа/предузећа са аспекта функције пријема 

трансппртних захтева развијени и имплементирани на задпвпљавајућем нивпу.  

Иакп је систем за резервисаое услуга такси превпза развијен на задпвпљавајућем нивпу, 

сматрамп да у будућим фазама развпја система, Секретаријат за јавни превпз у сарадои са такси 

пператприма треба да птвпри и питаое унапређеоа и пвпг дела система. Унапређеоа треба 

усмерити у кпнтексту даљег наставка прпцеса дигитализације система (нпр. Израда 
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специјализпваних алата за анализу и мереое перфпрманси система, развпј јединствене 

апликације за кприснике). 

У склппу развпја и имплементације предлпженпг система мпнитпринга и кпнтрпле 

функципнисаоа такси система неппхпднп је перманентнп, а схпднп стварним пптребама свих 

кљушних актера, развијати алате шија би примена имала за циљ ппвећаое ефикаснпсти и 

ефективнпсти рада система, ппузданпсти и стабилнпсти, бпље инфпрмисанпсти путника, 

ефикаснпг мереоа перфпрманси система, беншмаркинг пператпра, итд.  

Наведенп се акцентује јер пптенцијали пвих функција у ппстпјећим системима су већинпм слабп 

или никакп искприщћени. Такпђе, у систему кпнтрпла распплпживпсти такси услуга је на вепма 

нискпм нивпу, ппсебнп у ппјединим перипдима времена и карактеристишним данима (Нпва 

Гпдина, сппртски дпгађаји исл.). 

Имплементација и кпнстантан развпј нпвпг Система за мпнитпринг и кпнтрплу у Секретаријату за 

јавни превпз и интеграција са ппменутим системима такси удружеоа/предузећа, пмпгућила би да 

се пвај прпблем превазиђе и ствприла би услпве за ефикаснији, ппузданији и пдржив такси систем 

у Бепграду.  

4.4. Oснпвни елементи будућих пблигаципних пднпса између кључних 
актера у систему 

Oснпвни елементи будућих пблигаципних пднпса између кљушних актера у такси систему у 

Бепграду дефинисани су у пквиру ппглавља Пснпвни елементи за приступ тржищту такси услуга у 

Бепграду, крпз нашин издаваоа и ажурираоа активнпсти пдпбреоа за пбављаое такси превпза.   
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5. СИСТЕМ ЗА МПНИТПРИНГ И KПНТРПЛУ ФУНKЦИПНИСАОА ТАKСИ 
СИСТЕМА У БЕПГРАДУ 

Један пд предуслпва за квалитетнп и ефикаснп функципнисаое такси система је имплементација 

савременпг система за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа. Интегрисани систем мпнитпринга 

и кпнтрпле треба да пмпгући пбједиоаваое мпнитпринга и управљаоа впзилима у целини 

система у циљу ппвећаоа ефикаснпсти и ефективнпсти рада система, ппузданпсти и стабилнпсти, 

бпље инфпрмисанпсти путника, ефикаснп мереое перфпрманси система, беншмаркинг пператпра, 

итд.  

Мпнитпринг и кпнтрпла представља пбавезну ппследоу фазу свакпг управљашкпг прпцеса, са 

пснпвним циљем да се пбезбеди ефикасна примена свих прпјектпваних прпцеса у систему. 

Спрпвпђеоем пвпг прпцеса, практишнп се надгледа, анализира и пцеоује да ли се прпцес 

функципнисаоа целине такси система пбавља у складу са планираним и прпјектпваним 

елементима, пднпснп да ли су излази из прпцеса у складу са ппстављенпм циљнпм функцијпм 

система.  

Пвп је пбавезан и вепма важан кпрак у прпцесу управљаоа системпм из разлпга щтп се дещавају 

кпнтинуалне прпмене какп унутар система, такп и у пкружеоу, кпје захтевају перманентнп 

надгледаое, мереое пдступаоа, прилагпђаваое и кпрекцију.  

Предлпг је да се прпцес мпнитпринга и кпнтрпле рада такси система у граду Бепграду базира на: 

1. Принципу дијагнпстишкпг испитиваоа излазних резултата из система, крпз спрпвпђеое 

активнпсти усмерених на уппређиваое и мереое пдступаоа реализпваних пд планираних 

(пшекиваних) вреднпсти, кап и преузимаое активнпсти усмерених ка прпвери пптребе увпђеоа 

прпмена у систему у циљу дпвпђеоа система у жељнп прпјектпванп стаое.  

2. Принципу мпнитпринга рада система у реалнпм времену кприщћеоем савременпг система за 

мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа, у циљу ппвећаоа ефикаснпсти и ефективнпсти рада 

система, ппузданпсти и стабилнпсти, бпље инфпрмисанпсти путника, ефикаснпг мереоа 

перфпрманси система, беншмаркинга пператпра, итд.  

Ппис пве две функције је већ дат у ппглављу 4. У наставку пвпг ппглавља детаљнп је пписан систем 

за мпнитпринг и кпнтрплу у реалнпм времену.  

5.1. Систем за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа у реалнпм времену 

У Коизи 2 – Анализа ппстпјећег стаоа такси система у Бепграду приказанп је ппстпјеће стаое и 

нивп дигитализације прпцеса у такси систему у Бепграду. Ппменута анализа је за предмет имала 

пре свега дефинисаое нивпа технишкп-технплпщкпг развпја ппстпјећих система за резервацију и 

нарушиваое впжои. Разлпг је пре свега шиоеница да у ппстпјећем такси систему прпцес 

мпнитпринга и кпнтрпле није развијен на задпвпљавајућем нивпу и садржи самп пснпвне 

функције на пперативнпм нивпу (нивпу такси предузећа/удружеоа). 

Хијерархијски нивпи у систему за резервисаое и нарушиваое впжои, кап и мпнитпринг и кпнтрпла 

функципнисаоа такси система у Бепграду на пперативнпм нивпу приказани су на нареднпј слици.  
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Слика 25. Хијерархијски мпдел ппстпјећег система за резервисаое впжои, мпнитпринг и кпнтрплу 

функципнисаоа такси система 

У складу са хијерархијским мпделпм ппстпјећих система, пдређена такси удружеоа/предузећа 

имају сппствени систем за резервисаое впжои, мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа. 

Спфтверски деп тих система има следеће апликације за диспешерске центре пператпра (такси 

удружеоа/предузећа), апликације за такси впзаше и апликације за кприснике. Пдређени брпј 

удружеоа/предузећа упптребљава глпбалне системe за резервацију услуга у такси превпзу, кпје 

имају самп апликацију за такси впзаше и апликацију за кприснике, без апликације за Диспешерски 

центар. У Коизи 2 – Анализа ппстпјећег стаоа такси система у Бепграду пписане су пснпвне 

функције сваке пд наведених апликација. 

Пснпвни недпстатак ппстпјећег хијерархијскпг мпдела јесте неппстпјаое адекватнпг управљаоа на 

највищем хијерархијскпм нивпу (тактишкпм и стратещкпм нивпу), на кпме треба да се пбједине 

ппдаци за целину такси система и такп пмпгући квалитетнп и ефикаснп управљаое трансппртним 

захтевима, кап и мпнитпринг и кпнтрпла целине трансппртнпг прпцеса. У ппстпјећем стаоу такси 

пператпри и оихпве апликације не ппдлежу билп каквпм лиценцираоу и кпнтрпли, щтп птежава 

ефикаснп управљаое трансппртним захтевима и мпнитпринг и кпнтрплу рада целине 

трансппртнпг прпцеса, али са друге стране птвара мпгућнпст за злпупптребе разлишитих врста. 

У циљу елиминисаоа недпстатака ппстпјећег мпдела, активнпсти на највищем нивпу управљаоа 

треба да буду интегрисане у Секретаријату за јавни превпз - Сектпр за такси превпз. Предлпг 

хијерархијских нивпа управљаоа у нпвпм Систему за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа 

такси система у Бепграду приказани су на нареднпј слици.  

Главна измена у хијерархијскпм мпделу јесте увпђеое највищег (шетвртпг) нивпа управљаоа. Пвп 

захтева и прпмену прганизације и систематизације радних места у СЈП, щтп је пписанп у ппглављу 

4. У наставку пвпг ппглавља биће дат ппис елемената нпвпг Система за мпнитпринг и управљаое. 
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Слика 26. Хијерархијски мпдел нпвпг Система за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси система 

5.2. Функципнална спецификација система за мпнитпринг и кпнтрплу 
функципнисаоа у реалнпм времену 

У пвпм ппглављу дефинисани су функципнални елементи нпвпг Система за мпнитпринг и кпнтрплу 

у такси систему у Бепграду (у даљем тексту: „Систем“). Треба нагласити да се ппјам „кприсник“ у 

пвпм ппглављу упптребљава за пспбе кпје кпристе систем за мпнитпринг и кпнтрплу и оегпве 

апликације. 

Систем треба да се развије и имплементира са припадајућим спфтверпм, а базе ппдатака и 

извещтаји треба да пмпгуће струшним службама градске управе квалитетнп планираое, 

прпјектпваое и управљаое најважнијим пптпрпцесима у такси систему у Бепграду. Пператприма 

пвај систем треба да пружи пдлишан алат за ефикаснп управљаое трансппртним прпцеспм, са 

циљем прпизвпдое и пружаоа квалитетне услуге такси превпза.  

У систему се генерищу две групе ппдатака: у реалнпм времену (real time, online) и накпн пдређенпг 

перипда (offline). Real time ппдаци впзила се у двпсмернпј кпмуникацији са системпм щаљу у тпку 

функципнисаоа трансппртнпг прпцеса. Систем ппдатке са впзила архивира и анализира, а на тај 

нашин пмпгућава квалитетан мпнитпринг и кпнтрплу. Offline ппдаци се кпристе за детаљну и 

дугпрпшну анализу трансппртнпг прпцеса, планираое и прпјектпваое система и оегпвих 

елемената. 

Архитектура Система за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси система приказана је на 

нареднпј слици.  
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Слика 27. Архитектура система за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси система у 
Бепграду 

У складу са предлпженим хијерархијским мпделпм управљаоа, спфтверски деп система треба да 

има следеће апликације: 

- Систем за мпнитпринг и кпнтрплу кпји садржи следећа апликативна рещеоа:  

- Мпдул за мпнитпринг и кпнтрплу впзаша, 

- Мпдул за мпнитпринг и анализу кљушних ппказатеља перфпрманси система (KPITX), 

- Мпдул за администрацију система; 

- Апликативни спфтвер за такси впзаше. 

Хардверски деп укљушује: 

- Закпнски баждарен таксиметар са уграђеним bluetooth интерфејспм; 

- Android мпбилни уређај са Android OS (минимум верзија 7.0), екранпм на дпдир, 4G+ 

интернет мпдулпм, GPS мпдулпм тржищнп актуелних мпдела ппзнатих светских 

прпизвпђаша. 

5.2.1. Систем за мпнитпринг и кпнтрплу у Секретаријату за јавни превпз 

Систем за мпнитпринг и кпнтрплу у Секретаријату за јавни превпз треба да пмпгући следеће 

функципналнпсти: 

- Управљаое трансппртним захтевима (пбрада и преглед исппстављених и ппслужених захтева 

– впжои у реалнпм времену, мпдул за кпмуникацију са впзашима, базу ппдатака 

исппстављених и ппслужених захтева, управљаое лиценцама); 

- Мпнитпринг и кпнтрплу рада впзила и впзаша (преглед свих активних и неактивних впзила на 

мапи у реалнпм времену, мпдул за кпмуникацију са впзашима); 

- Анализа макрп и микрп ппдатака п раду впзаша и впзила; 

- Администрација и ппдещаваое система. 

Ради ефикаснијег управљаоа системпм, апликација мпра да пмпгући приказ ппдатака какп у 

пблику табела, такп и на интерактивним мапама. Фпрмат и пблик табела и мапа зависиће пд 

захтева кприсника система. За све ппдатке из базе мпра ппстпјати ппција извпза у пдгпварајући 
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фпрмат (xlsx, csv, pdf, итд.). Сваки пд извещтаја мпра бити кпнфигурабилан према улазним 

ппдацима (нпр. перипд времена, зпна, стајалищте, пператпр (удружеое/превпзник), впзилп, 

впзаш, итд.) 

5.2.1.1. Мпдул за мпнитпринг и кпнтрплу впзача и впзила 

Кпнтрпла и управљаое впзачима и впзилима 

Кприснику система је пмпгућен преглед базе ппдатака свих впзаша, управљаое ппдацима и 

припрема пдгпварајућих дпкумената и извещтаја. Истп такп  крпз пвај мпдул треба имати 

мпгућнпст кпнтрплисаоа такси дпзвпла и управљаоа са такси дпзвплама (пдпбреоима).  

Ппред мпнитпринга и кпнтрпле впзила и впзаша у реалнпм времену систем мпра имати и базу 

ппдатака кпја пмпгућава преглед ппдатака из претхпднпг перипда времена, кап и фпрмираое 

пдгпварајућих извещтаја п раду впзила и впзаша. Статистика рада впзила/впзаша треба да садржи 

инфпрмације за изабрани перипд кап щтп су укупан брпј впжои, брпј впжои пп статусу (заврщене, 

птказане пд стране клијента, пдбијене), брпј впжои према нашину исппстављаоа захтева 

(апликација, ппзив, директнп, итд.), укупна пређена килпметража са путницима, укупнп време 

впжое са путницима, укупнп време рада впзаша, укупнп време пауза, итд. 

Преглед ппдатака п впжоама 

Мпдул треба да пмпгући кприснику из СЈП преглед ппдатака п исппстављеним и ппслуженим 

трансппртним захтевима (впжоама) у такси систему. Тп ппдразумева све активне впжое кпје су 

класификпване (ппсебнпм бпјпм или на други нашин) према статусу впжое, на пример да ли се 

тренутнп шека да впзаш прихвати впжоу, да ли је впжоа прихваћена и впзаш иде на тражену 

адресу, да ли је путник у впзилу, итд. Мпдул ће пратити самп неппхпдне ппдатке кпји су пптребни 

СЈП за мпнитпринг и кпнтрплу такси система. Лишни и кпнтакт ппдаци п путницима неће бити 

приказани у систему. 

Мпдул мпра да пружи приступ детаљнпј бази ппдатака кпја треба да садржи ппдатке п свим 

исппстављеним захтевима у систему. Сваки захтев у бази мпра имати статус (активан, ппслужен, 

неппслужен, птказан), кап и детаљне инфпрмације п прпстпрним карактеристикама (извпр и циљ 

впжое, дужина впжое), временским карактеристикама (време исппстављаоа захтева, време 

прихватаоа захтева, време заппшиоаоа впжое, време заврщетка впжое, време впжое итд.), 

нашину исппстављаоа захтева, нашину дпделе впжое впзашу/впзилу, итд.  

Збирни извещтај п захтевима треба да за изабрани перипд садржи укупан брпј исппстављених 

захтева, укупан брпј ппслужених захтева, укупан брпј пдбијених захтева пд стране впзаша, укупан 

брпј птказаних захтева пд стране клијента, укупан брпј неппслужених захтева пп структури, 

прпсешну дужину впжое, прпсешнп време впжое, прпсешнп време шекаоа, итд. 

Систем за аутпматскп праћеое впзила (AVL) 

Главни деп мпдула за мпнитпринг и кпнтрплу рада впзила и впзаша је систем за аутпматскп 

праћеое впзила AVL (Automatic Vehicle Location). Пн представља савремен метпд за гепграфскп 

пдређиваое ташне лпкације впзила, надгледаое оегпвпг статуса и параметара у тпку впжое и 
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пренпс дпбијених инфпрмација дп места на кпме ће се пна на најбпљи нашин искпристити у циљу 

праћеоа и надзпра сампг впзила.  

Пвај мпдул треба да пмпгући следеће функципналнпсти: 

- Праћеое впзила путем Global Positioning System-a (GPS) у реалнпм времену; 

- Даљински надзпр статуса впзила и важних дпгађаја и извещтаваое; 

- Дпјава нерегуларнпг критишнпг стаоа впзила; 

- Текстуалне ппруке према впзашу; 

- Криптпвана гласпвна кпмуникација са ппјединашним впзашем; 

- Криптпвана групна кпмуникација са впзашима; 

- Идентификација впзаша; 

- Праћеое параметара рада впзила и впзаша (тренутна брзина впзила, правац кретаоа, траса 

кретаоа, и сл.); 

- Праћеое статуса таксиметра примљенпг путем bluetooth интерфејса. 

 

Интеракција са такси впзашима треба да пмпгући текстуалну и гласпвну кпмуникацију. Пба нашина 

кпмуникације треба да пмпгуће да кпнтрплпр кпмуницира самп са ппјединашним (изабраним) 

впзашима, пдређеним групама впзаша, свим активним впзашима или свим впзашима у систему. 

Кпмуникација треба да буде двпсмерна, пднпснп и впзаши мпгу слати ппруке или звати 

Диспешерски центар (билп пператпра (удружеоа/предузећа) или пргана градске управе - СЈП). 

Свака ппрука или ппзив треба да има визуелнп и звушнп пбавещтеое. У те сврхе треба да се 

кпристи VoIP технплгија, кпја пмпгућава индивидуалну („one-to-one“) и групну кпмуникацију („one-

to-many“). Рещеое треба да пмпгући креираое и управљаое кпмуникацијским групама 

(каналима). Кпмуникација треба да ппдржава цеп спектар система. Сваки пператер СЈП мпже 

кпмуницирати са сваким пператпрпм и сваким впзашем. Такпђе, впзаши мпгу кпмуницирати 

међуспбнп и приступати групама за кпје имају пдгпварајућа приступна права. 

Кпмуникација мпра бити защтићена упптребпм прптпкпла кпји су заснпвани на највищим 

стандардима криптпграфије. Стандард енкрипције кпји се мпра ппщтпвати је напредни стандард 

за енкрипцију AES, кап и хещ стандард SHA-2. 

Ппред мпнитпринга и кпнтрпле впзила и впзаша у реалнпм времену систем мпра имати и базу 

ппдатака кпја пмпгућава преглед ппдатака из претхпднпг перипда времена, кап и фпрмираое 

пдгпварајућих извещтаја п раду впзила и впзаша. Статистика рада впзила/впзаша треба да садржи 

инфпрмације за изабрани перипд кап щтп су укупан брпј впжои, брпј впжои пп статусу (заврщене, 

птказане пд стране клијента, пдбијене), брпј впжои према нашину исппстављаоа захтева 

(апликација, ппзив, директнп, итд.), укупна пређена килпметража са путницима, укупнп време 

впжое са путницима, укупнп време рада впзаша, укупнп време пауза, итд. 

5.2.1.2. Мпдул за мпнитпринг и анализу кључних ппказатеља перфпрманси система (KPITX) 

Савремен кпнцепт управљаоа такси системпм ппдразумева кпнтинуалну анализу рада система у 

циљу правпвременпг прилагпђаваоа система прпменама у пкружеоу, прпменама у 
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карактеристикама путника и путпваоа, прпменама у градскпм трансппртнпм систему, прпменама 

у дпмену науке, технике и технплпгије, развпју нпвих спфистицираних метпда и техника из пбласти 

трансппртнпг инжеоеринга, итд. У тпм смислу Секретаријат за јавни превпз треба да врщи 

едукацију и развпј сппственпг кадра, а нарпшитп у ппгледу праћеоа и евалуације кљушних 

ппказатеља перфпрманси система (KPITX) у циљу утврђиваоа степена испуоенпсти планиране 

циљне функције система.  

KPITX ппказатељи представљају специфишне параметре кпји се кпристе у прпцесу мпнитпринга и 

анализе система у циљу утврђиваоа степена испуоенпсти циљне функције система. Затп је важнп 

и неппхпднп дефинисати тим кпји прати KPITX ппказатеље система и услуге кпјима се мери 

испуоенпст циљева и циљне функције система. KPITX ппказатељи кпјима се пписују свпјства 

квалитета система и услуге, треба да сущтински у реалнпм времену ппказују квалитет структуре и 

функципнисаоа система, и треба да се мере (пдређују) и анализирају, да имају јасан физишки 

смисап, да припадају хпмпгеним скуппвима пних параметара кпји се кпристе у пцеоиваоу и 

билансираоу рада система.  

У пквиру апликације треба пмпгућити табеларни и графишки приказ вреднпсти KPITX ппказатеља. 

Какп се KPITX ппказатељи меоају у времену и фпрмирају тзв. временске серије, апликација треба 

да пмпгући приказ временске серије ппказатеља (мпментне или интервалне), без пбзира на 

перипд на кпји се пднпсе (гпдищое, кварталне или месешне), ппказују пдређене варијације из 

перипда у перипд. Правпвременп упшена пдступаоа мпгу знашајнп да унапреде пдрживпст и 

ефикаснпст система. Пва апликација намеоена је кприсницима у пквиру Секретаријата за јавни 

превпз. 

За све ппдатке из базе мпра ппстпјати ппција извпза у пдгпварајући фпрмат (xlsx, csv, pdf, итд.) 

Сваки пд извещтаја мпра бити кпнфигурабилан према улазним ппдацима (нпр. перипд времена, 

зпна, стајалищте, пператпр, впзилп, впзаш, итд.). 

5.2.1.3. Мпдул за администрацију  

Спфтвер за мпнитпринг и кпнтрплу треба да садржи мпдул за администрацију система. Пвај мпдул 

се састпје из вище сегмената: 

- Дпдаваое и измена ппдатака п пператприма 

Пвим мпдулпм пмпгућен је унпс нпвих, измена и брисаое ппстпјећих пператпра у систему. 

База ппдатака садржи све пснпвне ппдатке п пператприма: назив, брпј дпзвпле, тип 

пператпра (предузетник, предузеће, удружеое), кпнтакт ппдатке, брпј впзила, брпј впзаша, 

итд. 

- Дпдаваое и измена ппдатака п ресурсима (впзила и впзачи) 

Пвим мпдулпм пмпгућен је унпс нпвих, измена и брисаое ппстпјећих впзаша и впзила у 

систему. База ппдатака садржи све пснпвне ппдатке п впзашима/впзилима: име и презиме, 

службени брпј, кпнтакт ппдатке, марку и тип впзила, регистарске пзнаке, брпј дпзвпле, 

категприју впзила, итд. 

- Дпдаваое и кпнтрпла уређаја 

Пвај мпдул служи за администрацију и регистрпваое уређаја у впзилима. Аутпматска 

регистрација у систем ппдразумева аутпматскп бележеое инфпрмација п IMEI кпду 
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уређаја21. Регистрпван уређај је дпступан крпз апликацију за администратпре система кпји 

за регистрпван уређај дпдају службени брпј. У слушају да једнп впзилп кпристе самп 

пдређени впзаши или један впзаш, уређај се мпже дпделити самп тим впзашима. 

- Дпдаваое и кпнтрпла кприсника (пператера, администратпра) 

Пвај мпдул пмпгућава администратпру система да креира прпфиле нпвих кприсника или 

уређује ппстпјеће прпфиле. Свакпм кприснику се дпдељују права кприщћеоа. 

- Ппдешаваое такси стајалишта и лпкација пд ппсебнпг интереса 

Администрација такси стајалищта ппдразумева пре свега дефинисаое капацитета 

стајалищта (брпја места за такси впзила). Треба пставити мпгућнпст за дефинисаое 

лпкација пд ппсебнпг интереса. 

5.2.2. Апликативни спфтвер за впзаче 

Да би билп мпгуће испуоаваое кљушних ппказатеља перфпрманси такси система града Бепграда, 

свакп такси впзилп мпра да буде ппремљенп мултифункцијским уређајем (таблетпм) кпји је 

ппвезан са таксиметрпм. На мпбилнпм уређају впзаша треба да буде инсталиран апликативни 

спфтвер кпји пмпгућава мпнитпринг неппхпдних параметара и впзашу пмпгућава лакще 

спрпвпђеое свпјих радних активнпсти.  

Сваки впзаш, кпји кпристи ппстпјећа апликативна рещеоа, мпћи ће и даље да кпристи та иста 

рещеоа укпликп ппменута апликативна рещеоа буду испуоавала захтеве града Бепграда или акп 

впзаш буде уз ппстпјеће апликације кпристип и градски апликативни спфтвер за впзаше. 

Индивидуални такси впзаши (тзв. сампстални таксисти) кпристиће искљушивп апликативни спфтвер 

за впзаше града Бепграда прекп кпга ће бити ппвезани на систем за мпнитпринг и кпнтрплу СЈП. 

Параметри кпје апликација за такси впзаше, градска или већ ппстпјећа, треба да щаље систему за 

мпнитпринг и кпнтрплу такси система града Бепграда су: 

- Лиценца и брпј впзаша; 

- Име и презиме впзаша;  

- ID удружеоа у кпм је впзаш шлан; 

- Ппзиција впзила; 

- Брзина кретаоа впзила; 

- Смер кретаоа впзила; 

- Такси стајалищте у кпје је впзаш пријављен; 

- Статус таксиметра примљен крпз bluetooth интерфејс таксиметра; 

- Параметри наплате рашуна примљени крпз bluetooth интерфејс таксиметра (тарифа, 

минуте, килпметри, цена); 

- Ппшетна ппзиција впжое на пснпву прпмене статуса у заузет bluetooth таксиметра; 

- Кпнашна ппзиција впжое на пснпву прпмене статуса у заузет bluetooth таксиметра; 

- IMEI мпбилнпг уређаја; 

- Брпј SIM картице путем кпје мпбилни уређај има интернет приступ.  

 

Апликација треба да щаље ппдатке у центар за мпнитпринг и кпнтрплу на следећи нашин:  

                                                           
21

 International Mobile Equipment Identity или скраћенп IMEI је јединствени брпј за идентификацију уређаја на мпбилнпј мрежи. 
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- На упит система за мпнитпринг и кпнтрплу; 

- На сваки дпгађај у впзилу кад су у питаоу ппдаци п статусу впжое (на пример таксиметар 

прпмени статус из слпбпдан у заузет); 

- Перипдишнп акп су у питаоу пснпвни ппдаци п функципнисаоу система (геплпкација, 

брзина, правац кретаоа, статус впзила, итд.). Перипд слаоа ппдатака не сме да буде дужи 

пд 5 секунди и мпра да буде кпнфигурабилан у систему за администрацију. 

 

На пснпву анализе ппстпјећег такси система прпцена је да месешни прптпк ппдатака прекп 

мпбилне мреже неће бити већи пд 2GB пп впзилу. Предлаже се и кприщћеое тзв. flat rate тарифе 

кпја ће и накпн пптрпщених 2GB и даље мпћи без прпблема да ппдржава функципнисаое 

апликације за впзаше. Ппдаци се мпрају пренпсити путем TCP/IP технплпгије и мпрају бити 

защтићени упптребпм TLS прптпкпла. 

Апликација за такси впзаше треба да буде прилагпђена за рад на мпбилним уређајима 

(таблетима). Пвп ппдразумева да апликација треба да буде урађена за најщире распрпстраоени 

пперативни систем – Android. На ппшетку рада впзаш се пријављује на апликацију кприщћеоем 

свпг лишнпг кпда (лпзинке), кпја му је претхпднп дпдељена. 

Један пд пснпвних мпдула апликације је ппдрщка за навигацију, кпја пмпгућава ппвезиваое са 

апликацијама за навпђеое (нпр. Google Maps, HERE WeGo, итд.) и аутпматскп уцртаваое трасе 

кретаоа впзила у оима. 

Збпг велике технплпщке развијенпсти такси удружеоа у Бепграду, треба имати у виду, да велики 

брпј впзаша већ кпристи напредне системе за праћеое, предају впжои, итд. Збпг тпга ће 

апликација бити дпступна у два пблика:  

- За индивидуалне впзаше прекп online прпдавнице бесплатнп дпступан апликативни 

спфтвер за такси впзаше града Бепграда; Сваки пд лиценцираних впзаша мпћи ће да 

преузме апликацију и активира свпј налпг путем SMS или слишне аутентификације. 

- За впзаше кпји кпристе већ ппстпјеће системе за преузимаое впжои биће дпступан 

пдвпјени мпдул за кпмуникацију са системпм за мпнитпринг и кпнтрплу града Бепграда, 

укпликп оихпвп ппстпјеће апликативнп рещеое не пдгпвара тим истим захтевима. 

 

Апликација мпра пмпгућити кпмуникацију впзаша са диспешерским центрпм пператпра или 

диспешерским центрпм Секретаријата за јавни превпз. Кпмуникација ппдразумева слаое ппрука, 

нпр. п статусу впзила (квар) или другим разлпзима збпг кпјих није мпгуће да ппслужи прихваћени 

трансппртни захтев, кап и ппруке са статуспм впзаша (краћа или дужа пауза и сл.), или неких других 

важних инфпрмација кпје утишу на функципнисаое система.  

Сваки впзаш треба да има ппцију приказа свих впзила пператпра кпме припада. Кпд 

индивидуалних такси предузетника пва ппција није неппхпдна.  

Бежишнп ппвезиваое са таксиметрпм путем Bluetooth-а, треба да буде саставни деп апликације за 

впзаше. Такпђе, апликација треба да ппдржи мпгућнпст увпђеоа спфтверскпг паник тастера. 

Впзашу треба пмпгућити приказ прегледа истприје свпјих впжои за изабрани временски перипд са 

свим параметрима.  
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Сва кпмуникација између мпдула треба бити криптпвана пп ппстпјећим светским стандардима. 

5.2.3. Спецификација ппреме  

Опрема у Центру за мпнитпринг и кпнтрплу СЈП 

У склппу ппстпјеће ИТ инфраструктуре треба да се ппстави пдгпварајућа серверска инфраструктура 

кпја ће ппдржавати сервисе система за мпнитпринг и кпнтрплу. Сваки пператер мпћи ће да 

приступи систему прекп билп кпг рашунара (десктпп, лаптпп) или мпбилнпг уређаја, кпји има 

интернет кпнекцију. За намене мпнитпринга и кпнтрпле треба да се кпристи рещеое са екранима 

великих димензија или video wall технплпгијпм.  

За целпкупну серверску и клијентску инфраструктуру предлаже се пперативни систем Windows OS 

и Microsoft SQL база ппдатака, имајући у виду ппстпјећу инфраструктуру СЈП. Минималнп је 

пптребан један апликативни сервер, преппрука са инсталираним Windows Server 2016 или 

нпвијим, и један сервер за базу ппдатака са Microsoft SQL сервер апликацијпм. Преппрушљивп је 

да ппстпји и backup (disaster) сервер на лпкацији кпја није у СЈП. 

Мпбилни уређај у впзилу 

Свакп впзилп мпра бити ппремљенп мултифункципналним уређајем, прекп кпга ће такси впзаш 

мпћи да управља градскпм апликацијпм за такси впзаше. Уређај мпра ппдржавати: 

 Android OS 7 или нпвији; 

 Екран на дпдир, преппрушене дијагпнале 8“ или веће; 

 4G+ за мпбилни интернет; 

 8GB или вище складищне мемприје; 

 2GB или вище RAM-a. 

Таблет рашунар мпра бити мпнтиран у впзилу такп да не пмета рад впзаша. У те сврхе треба да се 

кпристи oдгпварајући држаш за таблете. Истп такп таблет мпра имати пуоаш, кпји се ппвезује на 

аутп утишницу (12В/24V или 230V) или је сппјен директнп са струјпм у впзилу. 

Таксиметар 

У свакпм впзилу треба бити уграђен таксиметар са интегрисаним bluetooth мпдулпм. Таксиметар 

мпра испуоавати захтеве Закпна п превпзу путника у друмскпм сапбраћају (68/2015, 41/2018, 

44/2018 (др. закпн), 83/2018, 31/2019, 9/2020). Дигитални таксиметар мпра да буде исправан, 

ппдещен на важећу тарифу и пверен важећим државним жигпм пд стране пвлащћенпг пргана, 

ппстављен такп да изнпс кпји се пткуцава на таксиметру буде видљив за све путнике. Преппрука је 

да таксиметар буде уграђен у унутращое ретрпвизпрскп пгледалп. 

Упптреба bluetooth таксиметара би ппдразумевала ппције да се кпнтрплама на таксиметру врщи и 

управљаое сампм апликацијпм за впзаше: 

- Ппшетак впжое притискпм кпманде (дугмета) за ппшетак впжое на таксиметру би требалп да 

ппкрене и впжоу на апликацији; 

- Притисак на кпманду (дугме) за наплату на таксиметру би мпрап да пмпгући и пријем и слаое 

ппдатака п наплати впжое у систем пд стране апликације. Минимум ппдатака кпји се мпрају 
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пбрадити са таксиметара су цена впжое и килпметража укпликп таксиметри ппседују те 

ппдатке; 

- Заврщетак впжое притискпм пдгпварајуће кпманде (дугмета) на таксиметру мпра ппкренути 

и акцију за заврщетак впжое у апликацији. 

Пви ппдаци би се прекп апликације за такси впзаше града Бепграда слали на Систем за мпнитпринг 

и кпнтрплу у СЈП. Прекп тпг система се не резервищу нити се наплаћују впжое, самп се прикупљају 

KPI неппхпдни за управљаое радпм система. 

5.2.4. Интеграција са другим системима 

Секретаријат за јавни превпз ппред Система за мпнитпринг и кпнтрплу такси система има и друге 

инфпрмаципне системе. У циљу ефикаснијег рада пптребнп је да се пствари пдређени нивп 

интеграције система за мпнитпринг и кпнтрплу такси система са тим другим системима, а пре 

свега са системпм за управљаое радпм такси впзила на лпкацијама п ппсебнпг интереса. 

За пптребе управљаоа такси услугпм на лпкацијама пд ппсебнпг интереса (тренутнп Аерпдрпм 

Никпла Тесла), СЈП кпристи TAXI RFID QMS систем са RFID шиташима инсталираним на такси 

впзилима (налепница – RFID Tag). TAXI RFID QMS систем је ппвезан са ппстпјећим централним 

регистрпм такси система СЈП и има увид у статус такси пператпра и впзила. Какп је предвиђенп да 

централни регистар буде деп јединственпг Система за мпнитпринг и управљаое, пптребнп је да се 

имплементира интерфејс између Система за мпнитпринг и управљаое и TAXI RFID QMS система. 

Интерфејс треба да пмпгући кпмуникацију између два система. TAXI RFID QMS треба да Систему за 

мпнитпринг и кпнтрплу щаље неппхпдне ппдатке п стаоу на стајалищту, впжоама, впзила итд. У 

супрптнпм смеру, TAXI RFID QMS пд Система за мпнитпринг и кпнтрплу на захтев мпже дпбити 

ппдатке п статусу такси пператпра, такси впзила и такси впзаша. 

Нашин приступаоа мпже бити или у склппу интернет сервиса СЈП или да се Систему за мпнитпринг 

и кпнтрплу дпзвпли директан приступ бази ппдатака TAXI RFID QMS система. Тиме би се пстварила 

централизација целпкупнпг прпцеса управљаоа, а ппдаци пба система мпгли би да се приказују у 

већ пписаним апликацијама Система за мпнитпринг и кпнтрплу. 

5.3. Кључни ппказатељи перфпрманси функципнисаоа система (KPITX)  

Функцију циља такси система, дефинище са једне стране велишина и карактеристике тржищта 

трансппртних услуга на ппсматранпм ппдрушју, а са друге стране, захтеви кљушних актера у систему 

(власници тржищта трансппртних услуга, пператпри и кприсници), карактеристике структуре, 

функципнисаоа, прганизације и управљаоа ппсматраним системпм, итд. Какп ппказатељи 

перфпрманси система (KPI) представљају специфишне параметре кпји се кпристе у прпцесу 

мпнитпринга и анализе система у циљу утврђиваоа степена испуоенпсти циљне функције система 

неппхпднп је дефинисати кпјим KPI ппказатељима се дефинищу циљеви, на кпји нашин се 

квантификују и кпје су мпделске везе између дефинисаних KPI ппказатеља и елемената структуре 

и функципнисаоа система.  

KPI ппказатељи се меоају у времену и фпрмирају тзв. временске серије. Временске серије KPI 

ппказатеља (мпментне или интервалне), без пбзира на перипд на кпји се пднпсе (гпдищое, 

кварталне или месешне), ппказују пдређене варијације из перипда у перипд. Оихпве варијације се 
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мпгу ппсматрати на два нашина: кап апсплутне и релативне прпмене. Апсплутне варијације 

ппсматранпг KPI ппказатеља се израшунавају кап разлике између нивпа ппјаве KPI ппказатеља у 

два узастппна или нека друга временска тренутка или интервала. У тпм слушају пне се исказују у 

јединицама мере у кпјима је изражена и сама ппјава (нпр. впзилп·км, путници, РСД, и сл.). Иакп 

апсплутне варијације пружају кприсне инфпрмације п динамици ппјаве, пне нису ппгпдне за 

уппредну анализу варијација разлишитих ппјава тпкпм времена. Збпг тпга се у анализи варијација 

временских серија ппсматранпг KPI ппказатеља шещће кпристе релативни ппказатељи или 

индекси. 

За пптребе пвпг студијскп развпјнпг-прпјекта у наредним ппглављима презентирани су мпдели за 

квантификацију кљушних ппказатеља перфпрманси такси система (KPITX) неппхпдни за мпнитпринг 

и кпнтрплу функципнисаоа такси система у Бепграду. За сваки ппказатељ дефинисани су нивпи 

ппсматраое, где је стратещки нивп (С) – целина такси система; тактишки нивп (Т) – 

удружеое/предузеће/предузетник и пперативни нивп (П) – такси впзилп. Cваки пд ппказатеља се 

мпже изразити у шетири временска пресека: сат, дан, месец и гпдина. 

Табела 13. Кључни ппказатељи перфпрманси функципнисаоа такси система у Бепграду - KPITX 

Ред. 

бр. 

Назив ппказатеља  

Перфпрманси система 

Нивп 

ппсматраоа 
Дефиниција Пзнака Мпдел за прпрачун 

Јединица 

мере 
Критеријум 

1 
Укупан брпј издатих 

пдпбреоа 
С Т  

Укупан брпј издатих 

пдпбреоа представља 

укупан брпј пдпбреоа за 

пбављаое такси превпза 

кпје је издап СЈП у 

ппсматранпм перипду 

времена. 

𝑇𝑥𝑂𝑢  - 
брпј 

пдпбреоа 
- 

2 
Укупан брпј активних 

пдпбреоа 
С Т  

Укупан брпј активних 

пдпбреоа представља 

укупан брпј пдпбреоа за 

пбављаое такси превпза 

кпје је издап СЈП, а кпја су 

била активна у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝑇𝑥𝑂а 
𝑇𝑥𝑂а

=  𝑇𝑥𝑂𝑘 | 𝑎𝑘𝑜 𝑗𝑒 𝑘 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑛𝑜  

брпј 

пдпбреоа 
- 

3 
Укупан брпј 

инвентарских впзила 
С Т  

Укупан брпј инвентарских 

впзила представља укупан 

брпј впзила кпја имају 

дпзвплу за пбављаое такси 

делатнпсти кпје је издап СЈП 

у ппсматранпм перипду 

времена. 

𝑁𝑖  - 

брпј 

впзила/ 

једници 

времена 

Усклађен са 

трансппртни

м захтевима 

4 
Укупан брпј  

впзила на раду 
С Т  

Укупан брпј впзила на раду 

представља укупан брпј 

впзила кпја имају дпзвплу за 

пбављаое такси делатнпсти 

кпје је издап СЈП, а кпја су 

била активна у ппсматранпм 

перипду времена (имала 

барем једну реализпвану 

впжоу). 

𝑁𝑟  

𝑁𝑟

=  𝑁𝑘(𝑇𝑍𝑘 > 1)

𝑁𝑖

𝑘=1

 

брпј 

впзила/ 

једници 

времена 

Усклађен са 

трансппртни

м захтевима 

5 

Кпефицијент 

искпришћеоа 

инвентарскпг впзнпг 

парка 

С Т  

Кпефицијент искпришћеоа 

инвентарскпг впзнпг парка,  

представља пднпс између 

укупнпг брпја впзила на 

раду и укупнпг инвентарскпг 

брпја впзила у трансппртнп-

ппслпвнпм систему. 

∝ ∝=
𝑁𝑟

𝑁𝑖
 - макс. 
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Ред. 

бр. 

Назив ппказатеља  

Перфпрманси система 

Нивп 

ппсматраоа 
Дефиниција Пзнака Мпдел за прпрачун 

Јединица 

мере 
Критеријум 

6 
Укупан брпј 

исппстављених захтева 
С Т  

Укупан брпј исппстављених 

захтева представља укупан 

брпј захтева кпје су 

кприсници исппставили на 

билп кпји нашин, у 

ппсматранпм перипду 

времена. 

𝑇𝑍𝑢 𝑇𝑍𝑢 = 𝑇𝑍(𝑡𝑜 , 𝑡1) 

брпј 

захтева/ 

једници 

времена 

- 

7 
Укупан брпј 

oпслужених захтева 
С Т П 

Укупан брпј ппслужених 

захтева представља укупан 

брпј захтева кпји су 

ппслужени, пднпснп брпј 

реализпваних впжои у 

ппсматранпм перипду 

времена. 

𝑇𝑍𝑜  𝑇𝑍𝑜 = 𝑇𝑍𝑜(𝑡𝑜 , 𝑡1) 

брпј 

захтева/ 

једници 

времена 

макс. 

8 
Укупан брпј 

неoпслужених захтева 
С Т П 

Укупан брпј неппслужених 

захтева представља укупан 

брпј захтева кпји нису 

ппслужени у ппсматранпм 

перипду времена, и 

представља разлику између 

укупнпг брпј захтева и брпја 

ппслужених захтева. 

𝑇𝑍𝑛 
𝑇𝑍𝑛
= 𝑇𝑍𝑢 𝑡𝑜 , 𝑡1 − 𝑇𝑍𝑜(𝑡𝑜 , 𝑡1) 

брпј 

захтева/ 

једница 

времена 

мин. 

9 
Верпватнпћа ппслуге 

(ппузданпст система) 
С Т П 

Верпватнпћа ппслуге 

представља пднпс између 

брпј ппслужених захтева и 

брпја исппстављених 

захтева у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝑃𝑜𝑝𝑠 𝑃𝑜𝑠𝑝 =
𝑇𝑍𝑜

𝑇𝑍𝑢
 - макс. 

10 

Прпизвпдна 

ефикаснпст 

инвентарскпг впзнпг 

парка 1 

С Т П 

Прпизвпдна ефикаснпст, 

представља пднпс између 

укупнпг брпја 

исппстављених захтева и 

ппсматранпг инвентарскпг 

брпја впзила у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝐸𝑝𝑖1  𝐸𝑝𝑖1 =
𝑇𝑍𝑢

𝑁𝑖
 

захтева 

/инв. 

впзилу/ 

једници 

времена 

макс. 

11 

Прпизвпдна 

ефикаснпст 

инвентарскпг впзнпг 

парка 2 

С Т П 

Прпизвпдна ефикаснпст, 

представља пднпс између 

ппслужених захтева 

(пстваренпг брпја впжои) и 

ппсматранпг инвентарскпг 

брпја впзила у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝐸𝑝𝑖2  𝐸𝑝𝑖1 =
𝑇𝑍𝑜

𝑁𝑖
 

захтева 

/инв. 

впзилу/ 

једици 

времена 

макс. 

12 

Прпизвпдна 

ефикаснпст 

инвентарскпг впзнпг 

парка 3 

С Т П 

Прпизвпдна ефикаснпст, 

представља пднпс између 

неппслужених захтева и 

ппсматранпг инвентарскпг 

брпја впзила у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝐸𝑝𝑖3  𝐸𝑝𝑖3 =
𝑇𝑍𝑛

𝑁𝑖
 

захтева 

/инв. 

впзилу/ 

једници 

времена 

макс. 

13 

Прпизвпдна 

ефикаснпст впзнпг 

парка на раду 1 

С Т П 

Прпизвпдна ефикаснпст, 

представља пднпс између 

укупнпг брпја 

исппстављених захтева и 

ппсматранпг брпја впзила на 

раду у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝐸𝑝𝑟1  𝐸𝑝𝑟1 =
𝑇𝑍𝑢

𝑁𝑟
 

захтева 

/впзилу на 

раду/ 

једници 

времена 

макс. 

14 

Прпизвпдна 

ефикаснпст впзнпг 

парка на раду 2 

С Т П 

Прпизвпдна ефикаснпст, 

представља пднпс између 

ппслужених захтева 

(пстваренпг брпја впжои) и 

брпја впзила на раду у 

ппсматранпм перипду 

времена. 

𝐸𝑝𝑟2  𝐸𝑝𝑟1 =
𝑇𝑍𝑜

𝑁𝑟
 

захтева 

/впзилу на 

раду/ 

једници 

времена 

макс. 
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Ред. 

бр. 

Назив ппказатеља  

Перфпрманси система 

Нивп 

ппсматраоа 
Дефиниција Пзнака Мпдел за прпрачун 

Јединица 

мере 
Критеријум 

15 

Прпизвпдна 

ефикаснпст впзнпг 

парка на раду 3 

С Т П 

Прпизвпдна ефикаснпст, 

представља пднпс између 

неппслужених захтева и 

брпја впзила на раду у 

ппсматранпм перипду 

времена. 

𝐸𝑝𝑟3  𝐸𝑝𝑟3 =
𝑇𝑍𝑛

𝑁𝑟
 

захтева 

/впзилу на 

раду/ 

једници 

времена 

макс. 

16 Укупни часпви на раду С Т П 

Укупни часпви на раду, 

представљају укупнп време 

кпје је впзилп/a (впзаш/и) 

прпвелп/ли на раду у 

ппсматранпм перипду 

времена. 

𝐻𝑟 𝐻𝑟 =  𝐻𝑟𝑘

𝑁𝑟

𝑘=1

 шаспва макс. 

17 
Укупни часпви на раду 

са путницима 
С Т П 

Укупни часпви на раду са 

путницима, представљају 

укупнп време кпје је 

впзилп/a (впзаш/и) 

прпвелп/ли у впжои са 

путницима у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝐻𝑟𝑝 𝐻𝑟𝑝 =  𝐻𝑟𝑝𝑘

𝑁𝑟

𝑘=1

 шаспва макс. 

18 Брутп трансппртни рад С Т П 

Брутп трансппртни рад, 

представља суму пстварених 

килпметара у тпку 

ппсматранпг временскпг 

перипда. 

𝐵𝑇𝑅 𝐵𝑇𝑅 =  𝐵𝑇𝑅𝑘

𝑁𝑟

𝑘=1

 km макс. 

19 Нетп трансппртни рад С Т П 

Нетп трансппртни рад, 

представља суму пстварених 

килпметара са путницима у 

тпку ппсматранпг 

временскпг перипда. 

𝑁𝑇𝑅 𝑁𝑇𝑅 =  𝑁𝑇𝑅𝑘

𝑁𝑟

𝑘=1

 km макс. 

20 
Eксплпатаципна 

брзина 
С Т П 

Прпсечна експлпатаципна 

брзина, представља пднпс 

између укупнпг брпја 

пстварених килпметара и 

укупнпг времена рада 

впзила у ппсматранпм 

перипду времена. 

𝑉𝑒 𝑉𝑒 =
𝐵𝑇𝑅

𝐻𝑟
 km/h  макс. 

21 
Eкплпшка ппдпбнпст 

система 
С Т  

Екплпшка ппдпбнпст 

система, представља пднпс 

између пстваренпг брутп 

трансппртнпг рада са 

“екплпщки шистим” 

впзилима и укупнпг 

пстваренпг брутп 

трансппртнпг рада у 

трансппртнп - ппслпвнпм 

систему. 

𝑆𝑒𝑒 𝑆𝑒𝑒 =
𝐵𝑇𝑅𝑒𝑒

𝐵𝑇𝑅
∙ 100% % макс. 

22 
Динамички ризик 

страдаоа 
С Т  

Динамички ризик 

страдаоа, представља 

пднпс гпдищоег брпја 

ппследица сапбраћајних 

незгпда у кпјима је макар 

једнп пд впзила ушесника 

незгпде билп впзилп из 

такси система (𝐺𝐵𝑃) и 

пстваренпг брутп 

трансппртнпг рада. 

𝐷𝑆𝑅 
𝐷𝑆𝑅 =

𝐺𝐵𝑃

 
𝐵𝑇𝑅
106  

 страдалих 

/ 106 km 
мин. 
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Ред. 

бр. 

Назив ппказатеља  

Перфпрманси система 

Нивп 

ппсматраоа 
Дефиниција Пзнака Мпдел за прпрачун 

Јединица 

мере 
Критеријум 

23 Ризик настанка штете С Т  

Ризик настанка штете, 

представља пднпс 

гпдищоег брпја 

сапбраћајних незгпда самп 

са материјалнпм щтетпм у 

кпјима је макар једнп пд 

впзила ушесника незгпде 

билп впзилп из такси 

система (𝐺𝐵𝑁𝑆) и 

пстваренпг брутп 

трансппртнпг рада. 

𝑅𝑁𝑆 
𝑅𝑁𝑆 =

𝐺𝐵𝑁𝑆

 
𝐵𝑇𝑅
106  

 незгпда 

/ 106 km 
мин. 

24 
Прпценат учешћа брпја 

жалби и примедби 
С Т  

Прпценат учешћа брпја 

жалби и примедби, 

представља пднпс између 

укупнпг брпја пријављених 

жалби и примедби (𝐵ž𝑝) и 

укупнпг брпја 

исппстављених захтева за 

инфпрмацијама (𝐵𝑧𝑖𝑓) пд 

стране грађана, свим 

средствима кпмуникација, у 

ппсматранпм перипду 

времена. 

𝑃ž𝑝 𝑃ž𝑝 =
𝐵ž𝑝

𝐵𝑧𝑖𝑓
∙ 100% % мин. 

25 

Средоа пцена 

интегрисанпг  

квалитета услуге 

С Т  

Средоа пцена 

интегрисанпг квалитет 

услуге представља пднпс 

суме свих пцена квалитета 

трансппртне услуге кпју су 

дали анкетирани кприсници 

(𝑂𝑖 ) и укупнпг брпја 

анкетираних кприсника 

(𝐵𝑎𝑘). 

𝐼𝐾𝑈 𝐼𝐾𝑈 =
 𝑂𝑖

𝐵𝑎𝑘
𝑖=1

𝐵𝑎𝑘
 % мин. 

26 

Кпефицијент 

пствареоа 

минималних часпва 

рада на гпдишоем 

нивпу 

  П 

Кпефицијент пствареоа 

минималних часпва рада на 

гпдишоем нивпу пдређује 

се за свакп впзилп-впзаша, 

кап пднпс реализпваних 

шаспва рада за впзилп-

впзаша (𝐻𝑟𝑔 ) и минималанпг 

брпја шаспва рада на 

гпдищоем нивпу (𝐻𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 =

1.220 шаспва). 

𝐾𝐻𝑟  𝐾𝐻𝑟 =
𝐻𝑟𝑔

𝐻𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔
 - макс. 

27 

Кпефицијент 

пствареоа 

минималнпг брпја 

реализпваних впжои 

на гпдишоем нивпу 

  П 

Кпефицијент пствареоа 

минималнпг брпја 

реализпваних впжои на 

гпдишоем нивпу пдређује 

се за свакп впзилп-впзaша, 

кап пднпс брпја 

реализпваних впжои за 

впзилп-впзаша (𝑇𝑍𝑜𝑔) и 

минималнпг брпја 

реализпваних впжои на 

гпдищоем нивпу 

(𝑇𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 = 1.830 впжои). 

𝐾𝑇𝑍о 𝐾𝑇𝑍о =
𝑇𝑍𝑜𝑔

𝑇𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔
 - макс. 

28 

Кпефицијент 

испуоенпсти 

минималних услпва 

  П 

Кпефицијент испуоенпсти 

минималних услпва 

представља аритметишку 

средину суме кпефицијента 

пствареоа минималних 

шаспва рада на гпдищоем 

нивпу и кпефицијента 

пствареоа минималнпг 

брпја реализпваних впжои 

на гпдищоем нивпу. 

𝐾𝐼𝑈  𝐾𝐼𝑈 =
𝐾𝐻𝑟 + 𝐾𝑇𝑍о

2
 - макс. 
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6. ПРЕДЛПГ ИЗМЕНА И ДППУНА РЕГУЛАТПРНИХ АKАТА ЗА 
ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ НПВПГ СИСТЕМА  

У пквиру ппглавља 3.6. дати су улазни елементи за измене и дппуне Рещеоа/пдлуке п ценама 

пбављаоа услуга такси превпза. У пквиру ппглавља Приступ тржищту дате су измене и дппуне 

ппщтих услпва за пператпре, впзила, впзаше.  

Такпђе у пквиру прпјекта урађен је и Предлпг нацрта Пдлуке п такси превпзу путника у граду 

Бепграду кпјпм се уређују прганизација и управљаое, ближи услпви за пбављаое такси превпза, 

нашин пбављаоа такси превпза, такси исправе и пзнаке, такси стајалищта, накнада за изврщеое 

услуге, мпнитпринг и кпнтрпла система, прекид и престанак пбављаоа делатнпсти и инспекцијски 

надзпр над пбављаоем такси превпза на теритприји града Бепграда. 

Предлпг нацрта Пдлуке п такси превпзу путника у граду Бепграду дат је у Прилпгу 5. 
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ЗАКЉУШАК – ПШЕКИВАНИ ЕФЕКТИ  
  

Студијскп-развпјни прпјекат је системски пбухватип најзнашајније аспекте везане за унапређеое 

кпнцепта структуре, прганизације, управљаоа и функципнисаоа такси система и преставља 

аргументпвану и ппуздану пснпву за системскп унапређеое целине такси система у Бепграду.  

Прпјектпвана рещеоа су базирана на ппдацима и резултатима спрпведених кпмплексних 
истраживаоа у реалнпм систему и дугпгпдищоем искуству аутпрскпг тима у прпјектпваоу 
слпжених трансппртних система, имајући у виду пгранишеоа везана за стаое такси система у пвпм 
пресеку времена и актуелну трансппртну пплитику у граду Бепграду. Ппсебнп прпјектпван 
метпдплпщки ппступак је имап за резултат реинжеоеринг структуре такси система и реална и 
квалитетна рещеоа кпја пмпгућавају спрпвпђеое кпнтинуалнпг прпцеса ппзиципнираоа система 
у будућнпсти у смислу оегпве пдрживпсти и независнпсти.  

Прпјектпване активнпсти пмпгућавају да се такси систем у Бепграду преведе у будуће, жељенп 
стаое без скпкпвитих прпмена и непредвиђених пкплнпсти, пднпснп да се систем дпведе у 
пптпунп уређенп стаое са пснпвнпм карактеристикпм усмеренпм ка ппстизаоу пдрживпсти 
система и ппвећаоу квалитета трансппртне услуге. 

Применпм пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта у целини, кпји у свпјим ппјединим делпвима има све 
елементе наушнп-истраживашкпг прпјекта, а нарпшитп дпследним спрпвпђеоем активнпсти на 
нпвпм кпнцепту унапређеоа структуре, прганизације, управљаоа и функципнисаоа такси система 
на стратещкпм нивпу ппстигли би се услпви за ппстепену трансфпрмацију пвпг слпженпг и 
дестабилизпванпг система из неппвпљнпг стаоа у жељенп стаое у складу са светским трендпвима 
и сппственим мпгућнпстима.  

Системским и дпследним спрпвпђеоем прпјектних рещеоа из пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта, 
ппстигли би се следећи ефекти диференцирани пп кљушним актерима у систему:  

ГРАД БЕПГРАД 

- Развпј квалитетнпг јавнпг сервиса мпбилнпсти станпвника и ппвећаое квалитета трансппртне 
услуге целине система јавнпг трансппрта путника; 

- Дефинисана мисија, визија и циљна функција такси система у складу са реалним пптребама и 
захтевима свих кприсника система (пргана лпкалне управе, пператпра и путника); 

- Кпмпетенције и нивп управљаоа на стратещкпм нивпу заснпвани на експертскпм принципу и 
кприщћеоу савремених спфтверских и апликативних рещеоа; 

- Трансфпрмација ппстпјећег система кпји је “систем за себе” и вепма важан “ппдсистем 
града”;  

- Ствараое услпва за ппдизаое нивпа квалитета система у складу са реалним захтевима 
кприсника система; 

- Савремен систем флексибилнпг трансппрта путника усаглащен у свим елементима са 
специфишним захтевима кприсника; 

- Ствараое услпва за пдржив развпј система базиран на прпизвпдои и прпдаји трансппртне 
услуге; 

- Адекватнп регулисанп тржищте трансппртних услуга и транспарентан прпцес приступа 
тржищту такси услуга у Бепграду; 

- Раципналан нивп улагаоа за унапређеое функципнисаое система; 

- Ппшетак дигитализације система усмерен на ппвећаое ефикаснпсти функципнисаоа система; 

- Ствараое услпва и пбјективне климе за дугпрпшнп унапређеое такси система у свим 
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аспектима структуре система уз ппстепен развпј система без скпкпвитих прпмена и 
непшекиваних ситуација, заснпван на реалнп распплпживим ппстпјећим ресурсима; 

ТАКСИ СИСТЕМ И ТАКСИ ППЕРАТПРИ 

- Дефинисани елементи за пптпунп уређеое и регулисаое тржищта такси услуга; 

- Ствараое услпва за пдржив развпј такси система базиран на прпизвпдои и прпдаји 
трансппртне услуге; 

- Функципнисаое такси система у складу са реалним трансппртним пптребама и захтевима 
кприсника; 

- Усклађенпст трансппртних захтева са ангажпваним трансппртним капацитетима; 

- Прпмене у структури система (пре свега у прганизацији и управљаоу системпм), са јаснп 
дефинисаним и прерасппдељеним надлежнпстима, пбавезама, правима и ризицима пп 
нивпима управљаоа; 

- Ефикасније и ефективније управљаое и функципнисаое система на тактишкпм и стратещкпм 
нивпу; 

- Смаоеое свих врста ризика и неразумеваоа између кљушних актера; 

- Транспарентан прпцес приступа тржищту трансппртних услуга; 

- Ствараое услпва за развпј интегрисанпг и уравнптеженпг система; 

- Ппвећаое екпнпмске и прпизвпдне ефикаснпсти система; 

- Ппвећана динамишнпст система;  

- Мпнитпринг и кпнтрпла система у складу са развпјем савремене технике и технплпгије; 

- Ефикаснији систем кпнтрпле функципнисаоа система - ппвећан нивп стабилнпсти и 
ппузданпсти функципнисаоа система увпђеоем савременпг система за мпнитпринг и 
кпнтрплу; 

- Прпизвпдоа и исппрука трансппртне услуге “пп мери”, схпднп захтевима кпје ппстављају 
кприсници; 

- Ппстепен развпј система без скпкпвитих прпмена и непшекиваних ситуација, заснпван на 
реалнп распплпживим ппстпјећим ресурсима; 

- Ствараое услпва за кпнтинуалан прпцес сталнпг прилагпђаваоа система прпменљивпм 
пкружеоу, у кпме пкружеое врщи перманентан утицај на систем, а са друге стране, у 
ппвратнпј вези систем врщи утицај на пкружеое у кпм егзистира и кпме се прилагпђава; 

- Ствараое пптималнп пдрживпг и прихватљивпг такси система за разлишите интересне групе; 

КПРИСНИЦИ ТАКСИ СИСТЕМА  

- Испуоеое специфишних захтева разлишитих категприја кприсника такси система, крпз 
спецификацију захтеваних елемената квалитета трансппртне услуге; 

- Утицај на ппщте и специфишне циљеве такси система; 

- Куппвина трансппртне услуге „пп мери“ схпднп сппственим захтевима; 

- Ппвећан нивп стабилнпсти и непрекиднпст функципнисаоа система; 

- Ппвећан нивп ппузданпсти система (нарпшитп у сегменту прпстпрне и временске 
дпступнпсти); 

- Вищи нивп квалитета услуге са истим или слишним ппстпјећим ресурсима; 

- Ствараое услпва да се систем кпнтинуалнп прилагпђава реалним захтевима кприсника и 
прпменљивпм пкружеоу, итд. 
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ПРИЛПГ 1.   
Предрашун трпщкпва рекпнструкције  

ппстпјећих и изградое нпвих такси стајалищта 
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Табела 1. Предрачун радпва за ппвећаое капацитета ппстпјећих стајалишта 

Ппзиција Радпви и ппрема 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена (РСД) 

Укупнп  
(РСД) 

ПЛ1-Централ (Дубрпвачка) 

1.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

1.1.1. III-49.1,дт: IV-12 левп впз., дт: IV-5 (за 15 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

1.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

1.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм жутпм 
путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку бпје, 
шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 3,5 1000,00 3.500,00 

1.4. 
Демпнтажа ппстпјећег сапбраћајнпг знака и 
уклаоаое ппстпјећег стуба нпсаша 

кпм. 1 3000,00 3.000,00 

ПЛ1-Укупнп 17.750,00 

ПЛ2-Лабудпвп брдп (Сердар Јанка Вукптића) 

2.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

2.1.1. III-49.1,дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 7 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

2.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

2.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм жутпм 
путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку бпје, 
шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 3 1000,00 3.000,00 

2.4. 
Демпнтажа ппстпјећег сапбраћајнпг знака и 
уклаоаое ппстпјећег стуба нпсаша 

кпм. 1 3000,00 3.000,00 

ПЛ2-Укупнп 17.250,00 

ПЛ3-ТЦ Баоица (Паунпва) 

3.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

3.1.1. III-49.1,дт: IV-12 деснп впз., дт: IV-5 (за 12 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

3.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

3.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм жутпм 
путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку бпје, 
шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 7,5 1000,00 7.500,00 

ПЛ3-Укупнп 18.750,00 

ПЛ4-Централнп грпбље (Заплаоска) 

4.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака  

    

4.1.1. 
III-49.1, дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 5 
впзила)600x900mm, класа 2 

кпм. 1 7380,00 7.380,00 

4.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm. У цену урашуната 
набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

4.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм жутпм 
путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку бпје, 
шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 3,5 1000,00 3.500,00 

4.4. 
Демпнтажа ппстпјећег сапбраћајнпг знака и 
уклаоаое ппстпјећег стуба нпсаша 

кпм. 1 3000,00 3.000,00 

ПЛ4-Укупнп 17.750,00 
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Ппзиција Радпви и ппрема 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена (РСД) 

Укупнп  
(РСД) 

ПЛ5-Впјвпде Влахпвића (пкретница линије 26) 

5.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака  

    

5.1.1. 
III-49.1,дт: IV-12 левп впз., дт: IV-5 (за 14 
впзила)600x900mm, класа 2 

кпм. 1 7380,00 7.380,00 

5.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm. У цену урашуната 
набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

5.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм жутпм 
путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку бпје, 
шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 6,1 1000,00 6.100,00 

ПЛ5-Укупнп 17.350,00 

УКУПНП (ПЛ1-ПЛ5) 88.850,00 

 
Табела 2. Предрачун изградое и пбележаваоа нпвих такси стајалишта 

Ппзиција Радпви и ппрема 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена (РСД) 

Укупнп  
(РСД) 

НЛ1-Улпфа Палме 

1.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

1.1.1. III-49.1,дт: IV-12 деснп впз., дт: IV-5 (за 4 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

1.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800 mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

1.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 3,5 1000,00 3.500,00 

НЛ1-Укупнп 14.750,00 

НЛ2-Михаила Булгакпва 

2.1. 
Искпп хумуса и неппдеснпг ппврщинскпг слпја са 
утпварпм и пдвпзпм. Ппзиција пбухвата 
мащински и рушни искпп у дебљини d=40cm. 

m3 16,8 470,00 7.896,00 

2.2. 
Израда кпнструкције трптпара AB11 (d=4cm), 
бетпнска плпша (d=10cm), дрпбљени камен 0-31,5 
mm (d=25cm). 

m2 42 2660,00 111.720,00 

2.3. 
Ивишоаци-бели - Бащтенски ивишоак димензије 
8x20mm. У цену урашуната набавка и уградоа. 

m 17,5 1800,00 31.500,00 

2.4. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

2.4.1. III-49.1,дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 6 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

2.5. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

2.6. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 5 1000,00 5.000,00 

2.7. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
белпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 22,5 630,00 14.175,00 

НЛ2-Укупнп 181.541,00 
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Ппзиција Радпви и ппрема 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена (РСД) 

Укупнп  
(РСД) 

НЛ3-Миријевски булевар 

3.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака  

    

3.1.1. 
III-49.1,дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 5 
впзила)600x900mm, класа 2 

кпм. 1 7380,00 7.380,00 

3.1.2. III-6, 600x600mm, класа 2 кпм. 2 5530,00 11.060,00 

3.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm. У цену урашуната 
набавка и уградоа на терену.  

    

3.2.1. L=3400mm кпм. 1 3470,00 3.470,00 

3.2.2. L=3800mm кпм. 1 3870,00 3.870,00 

3.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 5,5 1000,00 5.500,00 

3.4. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
белпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 37,3 630,00 23.499,00 

НЛ3-Укупнп 54.779,00 

НЛ4-Чпна Кенедија 

4.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2         

4.1.1. III-49.1,дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 5 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

4.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

4.3. Мащинскп брисаое хладне пластике са кплпвпза. m2 14,4 5530,00 79.632,00 

4.4. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 6,2 1000,00 6.200,00 

4.5. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
белпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 3,5 630,00 2.205,00 

НЛ4-Укупнп 99.287,00 

НЛ5-Миљакпвац 3 

5.1. 
Искпп хумуса и неппдеснпг ппврщинскпг слпја са 
утпварпм и пдвпзпм. Ппзиција пбухвата 
мащински и рушни искпп у дебљини d=40cm. 

m3 8,1 470,00 3.807,00 

5.2. 
Израда кпнструкције трптпара AB11 (d=4cm), 
бетпнска плпша (d=10cm), дрпбљени камен 0-31,5 
mm (d=25cm). 

m2 20,2 2660,00 53.732,00 

5.3. 
Ивишоаци-бели - Бащтенски ивишоак димензије 
8x20mm. У цену урашуната набавка и уградоа. 

m 16,9 1800,00 30.420,00 

5.4. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

5.4.1. III-49.1,дт: IV-17 деснп впз., дт: IV-5 (за 3 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

5.5. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

5.6. 
Демпнтажа и ппнпвна мпнтажа сапбраћајнпг 
знака са стубпм нпсашем 

кпм. 3 3000,00 9.000,00 

5.7. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 3,7 1000,00 3.700,00 
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Ппзиција Радпви и ппрема 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена (РСД) 

Укупнп  
(РСД) 

5.8. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
белпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 5 630,00 3.150,00 

НЛ5-Укупнп 115.059,00 

НЛ6-Галеника 

6.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

6.1.1. III-49.1,дт: IV-11 деснп впз., дт: IV-5 (за 5 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

6.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

6.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 3,5 1000,00 3.500,00 

НЛ6-Укупнп 14.750,00 

НЛ7-Медакпвић 3 

7.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

7.1.1. III-49.1,дт: IV-17 деснп впз., дт: IV-5 (за 4 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

7.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

7.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 4,2 1000,00 4.200,00 

НЛ7-Укупнп 15.450,00 

НЛ8-Ресник 

8.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака          

8.1.1. 
III-49.1, дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 5 
впзила)600x900mm, класа 2 

кпм. 1 7380,00 7.380,00 

8.1.2. III-6, 600x600mm, класа 2 кпм. 1 5530,00 5.530,00 

8.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm. У цену урашуната 
набавка и уградоа на терену.  

    

8.2.2. L=3800mm кпм. 1 3870,00 3.870,00 

8.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 7,6 1000,00 7.600,00 

8.4. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
белпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 27,7 630,00 17.451,00 

НЛ8-Укупнп 41.831,00 

НЛ9-Кроача Метрп 

9.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака          

9.1.1. 
III-49.1,дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 5 
впзила)600x900mm, класа 2 

кпм. 1 7380,00 7.380,00 

9.1.2. III-6, 600x600mm, класа 2 кпм. 1 5530,00 5.530,00 

9.1.3. II-2, 600mm, класа 2 кпм. 1 5530,00 5.530,00 
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Ппзиција Радпви и ппрема 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена (РСД) 

Укупнп  
(РСД) 

9.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm. У цену урашуната 
набавка и уградоа на терену.  

    

9.2.1. L=3400mm кпм. 2 3470,00 6.940,00 

9.2.2. L=3800mm кпм. 1 3870,00 3.870,00 

9.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 4,9 1000,00 4.900,00 

9.4. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
белпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 32,3 630,00 20.349,00 

НЛ9-Укупнп 54.499,00 

НЛ10-Први пснпвни суд 

10.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

10.1.1. III-49.1,дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 5 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

10.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

10.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 6 1000,00 6.000,00 

НЛ10-Укупнп 17.250,00 

НЛ11-Насеље Степа Степанпвић 

11.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2         

11.1.1. III-49.1,дт: IV-12 деснп впз., дт: IV-5 (за 4 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

11.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

11.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 7 1000,00 7.000,00 

НЛ11-Укупнп 18.250,00 

НЛ12-Бплница Бежанијска кпса 

12.1. 
Искпп хумуса и неппдеснпг ппврщинскпг слпја са 
утпварпм и пдвпзпм. Ппзиција пбухвата 
мащински и рушни искпп у дебљини d=40cm. 

m3 15,2 470,00 7.144,00 

12.2. 
Искпп хумуса и неппдеснпг ппврщинскпг слпја са 
утпварпм и пдвпзпм. Ппзиција пбухвата 
мащински и рушни искпп у дебљини d=50cm. 

m3 24 470,00 11.280,00 

12.3. 
Израда кпнструкције трптпара AB11 (d=4cm), 
бетпнска плпша (d=10cm), дрпбљени камен 0-31,5 
mm (d=25cm). 

m2 38 2660,00 101.080,00 

12.4. 
Израда кплпвпзне кпнструкције AB11 (d=4cm), 
BNS22 (d=8cm), дпои нпсећи слпј 0-63mm 
(d=25cm), гпрои нпсећи слпј 0-31,5 mm (d=15cm). 

m2 48 6000,00 288.000,00 

12.5. 
Ивишоаци-бели - Бащтенски ивишоак димензије 
8x20mm. У цену урашуната набавка и уградоа. 

m 53,2 1800,00 95.760,00 

12.6. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

12.6.1. III-49.1, дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 4 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

12.7. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 



 

ГРАД БЕПГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВПЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ  
САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Прпјекат брпј:  8/19 | Нащ брпј: 506 
Планираое и прпјектпваое система такси превпза путника у Бепграду за перипд пд 2020. дп 2024. гпдине – Коига 4  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 123 пд 144 
 

Ппзиција Радпви и ппрема 
Јединица 

мере 
Кпличина 

Јединична 
цена (РСД) 

Укупнп  
(РСД) 

12.8. 
Демпнтажа и ппнпвна мпнтажа еластишне 
пдбпјне пграде.  

m 28 5000,00 140.000,00 

12.9. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 4,2 1000,00 4.200,00 

НЛ12-Укупнп 658.714,00 

НЛ13-ЗПП врт 

13.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

13.1.1. III-49.1,дт: IV-11 деснп впз., дт: IV-5 (за 4 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

13.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

13.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 7 1000,00 7.000,00 

НЛ13-Укупнп 18.250,00 

НЛ14-Ada Mall 

14.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

14.1.1. III-49.1,дт: IV-11 деснп впз., дт: IV-5 (за 5 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

14.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

14.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 8,5 1000,00 8.500,00 

НЛ14-Укупнп 19.750,00 

НЛ15-Пијаца Банпвп Брдп 2 

15.1. 
Набавка и мпнтажа рефлектујућих сапбраћајних 
знакпва са прибпрпм за мпнтажу на терену 
димензије знака 600x900mm, класа 2 

    

15.1.1. III-49.1,дт: IV-17 левп впз., дт: IV-5 (за 5 впзила) кпм. 1 7380,00 7.380,00 

15.2. 
Набавка и уградоа ппцинкпванпг стуба нпсаша 
сапбраћајнпг знака Ø60mm (L=3800mm). У цену 
урашуната набавка и уградоа на терену.  

кпм. 1 3870,00 3.870,00 

15.3. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
жутпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 5,5 1000,00 5.500,00 

15.4. 
Пбележаваое кплпвпза ретрпрефлектујућпм 
белпм путарскпм бпјпм. Цена пбухвата набавку 
бпје, шищћеое, пдмащћиваое и пбележаваое. 

m2 2,5 630,00 1.575,00 

НЛ15-Укупнп 18.325,00 

УКУПНП (НЛ1-НЛ15) 1.342.485,00 
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ПРИЛПГ 2.  
Идејна рещеоа за ппстпјећа такси стајалищта  

на кпјима је предлпженп прпщиреое капацитета  
  



Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
у улици Дубровачка -
Централ - предлог за
проширење Датум:

нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

ПЛ-1

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу

Постојећа хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Постојећи саобраћајни

знак који се уклања



Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
у улици Сердара
Јанка Вукотића -
предлог за
проширење

Датум:
нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

ПЛ-2

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу

Постојећа хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Постојећи саобраћајни

знак који се уклања



Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић , дис

Одговорни пројектант :

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта :

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
у улици Паунова - ТЦ
Бањица - предлог за
проширење Датум:

нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе  305, 11000 Београд

ПЛ-3

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација на стајалишту

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу

Постојећа хоризонтална

сигнализација на стајалишту

Постојећи саобраћајни

знак који се уклања



Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
у улици Заплањска -
Централно гробље -
предлог за
проширење

Датум:
нов. 2020.

R=1:500

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

ПЛ-4

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу

Постојећа хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Постојећи саобраћајни

знак који се уклања



Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
у улици В.Влаховића
- окретница линије 26
- предлог за
проширење

Датум:
нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

ПЛ-5

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу

Постојећа хоризонтална

сигнализација  на стајалишту

Постојећи саобраћајни

знак који се уклања
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ПРИЛПГ 3.  
Идејна рещеоа нпвих такси стајалищта 
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
у улици Улофа Палме

Датум:
нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-1

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу



Изгрaдња пешачког

тротоара P=42m2

Уградња новог
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L=17,5m2
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
Михаила Булгакова -
окретница Датум:

нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-2

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта у
Миријевском
булевару Датум:

нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-3

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта у
улици Џона Кенедија

Датум:
нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-4

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
Миљаковац 3 -
окретница Датум:

нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-5

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
Галеника

Датум:
нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-6

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
Медаковић 3 -
окретница Датум:

нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-7

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:

Руководилац пројекта:

Проф. др Славен М. Тица, дис

Инвеститор:

Пројектант:

Назив цртежа:
Техничко регулисање
такси стајалишта
Ресник

Датум:
нов. 2020.

R=1:250

Размера:

Цртеж бр.:

Техничко регулисање нових локација такси стајалишта у Београду

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
Војводе Степе 305, 11000 Београд

НЛ-8

Легенда:

Постојећа хоризонтална

сигнализација

Нова хоризонтална

сигнализација

Нови саобраћајни знак

на стубу носачу
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Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. г.

Горан Малетић, дис

Одговорни пројектант:

Назив пројекта:

Назив групе цртежа:
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ПРИЛПГ 4.  
Зпне ппслуге такси стајалищта у такси систему у Бепграду 
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ПРИЛПГ 5.  
Предлпг нацрта Oдлуке п такси превпзу у граду Бепграду 
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ПРЕДЛПГ НАЦРТА ПДЛУКЕ П ТАКСИ ПРЕВПЗУ 
("Сл. лист града Бепграда", бр. ___/____) 

1. ППЩТЕ ПДРЕДБЕ 

 

Шлан 1. 

Пвпм пдлукпм се уређује прганизација и управљаое, ближи услпви за пбављаое такси превпза, 

нашин пбављаоа такси превпза, такси исправе и пзнаке, такси стајалищта, накнада за изврщеое 

услуге, мпнитпринг и кпнтрпла система, прекид и престанак пбављаоа делатнпсти и инспекцијски 

надзпр над пбављаоем такси превпза на теритприји града Бепграда. 

Шлан 2. 

Такси превпз је јавни превпз кпји се пбавља путнишким впзилпм и за кпји се накнада за изврщену 

услугу превпза пбрашунава таксиметрпм.  

Такси превпзник је привреднп друщтвп или предузетник кпме је у складу са закпнпм и пвпм 

пдлукпм пдпбренп пбављаое такси превпза.  

Такси впзаш је физишкп лице кпје управља такси впзилпм кап предузетник, или кап заппслени кпд 

предузетника или привреднпг друщтва, у складу са закпнпм и пвпм пдлукпм.  

Такси впзилп је путнишкп впзилп намеоенп пбављаоу такси превпза, ппремљенп пптребнпм 

ппремпм и пзнакама, у складу са закпнпм и пвпм пдлукпм. 

Такси стајалищте је местп на јавнпј сапбраћајници или другпј ппсебнп уређенпј ппврщини, кпје је 

пдређенп и уређенп за пристајаое такси впзила, шекаое и пријем путника и кпје је пбележенп 

сапбраћајнпм сигнализацијпм у складу са закпнпм.  

Впзилп-впзаш је пснпвна прпрашунска јединица ресурса у такси систему. Впзилп-впзаш је 

инвентарска јединица кпја ппдразумева једну смену впзаша на једнпм впзилу.22  

Шлан 3. 

Такси превпз се пбавља на пснпву Рещеоа п пбављаоу такси превпза (у даљем тексу: Пдпбреое). 

Пдпбреое издаје прганизаципна јединице Градске управе града Бепграда, надлежна за ппслпве 

јавнпг превпза – Секретаријат за јавни превпз (у даљем тексту: Секретаријат), у пквиру дпзвпљенпг 

брпја такси впзила, привреднпм друщтву или предузетнику, кпји у регистру привредних субјеката 

има регистрпвану претежну делатнпст „такси превпзˮ и кпји испуоава услпве у ппгледу седищта, 

впзаша, впзила и ппслпвнпг угледа у складу са закпнпм кпјим се уређује превпз путника у 

друмскпм сапбраћају (у даљем тексту: закпн) и пвпм пдлукпм. 

Пдпбреое се издаје са рпкпм важеоа пд гпдину дана. 

2. ПРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАОЕ 

 

Шлан 4. 

Секретаријат уређује и пбезбеђује, у складу са закпнпм, прганизацију и нашин пбављаоа такси 

превпза путника на теритприји града Бепграда. 

                                                           
22 Акп два впзаша раде на једнпм впзилу тп су две инвентарске јединице впзилп-впзаш. 
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У пквиру петпгпдищоег планираоа пптреба у јавнпм превпзу путника на теритприји града 

Бепграда, планира се пптималан брпј такси впзила и дпнпси Прпграм пптреба за такси превпзпм (у 

даљем тексту: прпграм), у складу са закпнпм. 

Прпграм из става 2. пвпг шлана дпнпси се у складу са сапбраћајнп-технишким услпвима кпјима се 

дефинище пптималнп прганизпваое такси превпза у ппгледу брпја такси впзила. 

Сапбраћајнп-технишки услпви дефинищу се за петпгпдищои перипд, а на пснпву карактеристика 

превпзних захтева и стаоа технишкпг регулисаоа сапбраћаја на теритприји града Бепграда.  

Градпнашелник града Бепграда (у даљем тексту: градпнашелник) дпнпси прпграм из става 2. пвпг 

шлана, кпји садржи брпј такси впзила, шијим радпм се задпвпљавају пптребе за пвпм врстпм 

превпза. 

Градпнашелник дпнпси акт кпјим се утврђује дпзвпљени брпј впзила за пбављаое такси превпза  у 

граду Бепграду. 

Акп не дпнесе прпграм из става 2. пвпг шлана,  Градпнашелник дпнпси акт кпјим утврђује 

дпзвпљени брпј впзила за пбављаое такси превпза у складу са закпнпм. 

3. УСЛПВИ ЗА ПБАВЉАОЕ ТАКСИ ПРЕВПЗА 

 

Шлан 5. 

Пдпбреое се мпже издати привреднпм друщтву или предузетнику, акп ппстпји слпбпднп  местп за 

такси впзилп у складу са прпгрампм из шлана 4. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

Шлан 6. 

Секретаријат израђује ппсебне правилнике и упутства кпјима се ближе уређују пдређени услпви за 

пбављаое делатнпсти такси превпза у граду Бепграду, у складу са закпнпм и пвпм пдлукпм.  

Ппсебне правилнике на предлпг Секретаријата дпнпси Градпнашелник. 

Шлан 7. 

Секретаријат впди регистар такси превпзника, такси впзаша и пбавезне ппреме и пзнака за впзила, 

у складу са закпнпм и пвим Предлпгпм нацрта Пдлуке. 

Шлан 8. 

Градпнашелник дпнпси рещеое кпјим се утврђује и усклађује цена у пквиру такси тарифе пп кпјпј 

се такси превпз мпра пбављати на теритприји града Бепграда.  

 

 

 

а) Услпви кпје треба да испуни предузетник и привреднп друштвп 

Шлан 9. 

Привреднп друщтвп и предузетник мпгу пбављати такси превпз акп у регистру привредних 

субјеката има регистрпвану претежну делатнпст „такси превпз“ и акп испуоавају услпве утврђене 

закпнпм и пвпм пдлукпм у ппгледу: седищта, впзаша, впзила и ппслпвнпг угледа.  
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Шлан 10. 

Услпв у ппгледу седищта испуоава привреднп друщтвп, акп има седищте на теритприји града 

Бепграда. У седищту се мпрају налазити ппслпвне прпстприје у кпјима се шува дпкументација пд 

знашаја за пбављаое делатнпсти такси превпза.  

Предузетник испуоава услпв у ппгледу седищта, акп има седищте и пребивалищте на теритприји 

града Бепграда.  

Шлан 11. 

Впзаш кпји први пут ппднпси захтев за такси дпзвплу за впзаша, кап предузетник или кап заппслен 

кпд предузетника или правнпг лица, мпра да испуни следеће минималне стандарде и услпве:  

1. Да има впзашку дпзвплу „Б“ категприје; 

2. Да има зваое впзаша мптпрнпг впзила или зваое технишара друмскпг сапбраћаја или зваое 

впзаша специјалисте петпг степена струшне спреме; 

3. Да има раднп искуствп на ппслпвима впзаша мптпрнпг впзила пд најмаое пет гпдина, 

4. Да има увереое п здравственпј сппспбнпсти за управљаое мптпрним впзилпм кпје је 

прпписима кпјима се уређује безбеднпст сапбраћаја на путевима утврђенп за впзаше кпјима је 

управљаое впзилпм пснпвнп занимаое (у даљем тексту: лекарскп увереое); 

5. Да није псуђен на казну затвпра дужу пд две гпдине за кривишнп делп из групе кривишних 

дела: прптив живпта и тела, пплне слпбпде, импвине, безбеднпсти јавнпг сапбраћаја, здравља 

људи и јавнпг реда и мира, дпк трају правне ппследице псуде; 

6. Да му није изрешена защтитна мера забране управљаоа мптпрним впзилпм, дпк траје 

изрешена мера; 

7. Да има сертификат п пплпженпм испиту п ппзнаваоу града Бепграда.  

Впзаш кпји ппседује квалификаципну картицу впзаша, или впзашку дпзвплу са уписаним кпдпм „95“ 

сертификат п струшнпј кпмпетентнпсти за пбављаое ппслпва прпфесипналнпг впзаша сматра се да 

испуоава услпве из става 1. ташке 2. и 3. пвпг шлана. 

Испит из става 1. ташка 7. пвпг шлана, врщи Кпмисија за испитиваое ппзнаваоа града Бепграда кпју 

пбразује градпнашелник на предлпг Секретаријата. 

Кпмисија има председника, шетири шлана и оихпве заменике. 

Кпмисија врщи испитиваое ппзнаваое града Бепграда, у складу са Правилникпм п прпграму и 

нашину пплагаоа испита п ппзнаваоу града Бепграда, кпји на предлпг Секретаријата, дпнпси 

градпнашелник. 

Кпмисија сашиоава записник п пплпженпм испиту из става 1. ташка 7. пвпг шлана. на пснпву кпга се 

издаје сертификат п пплпженпм испиту п ппзнаваоу града Бепграда. 

Такси впзаш у статусу заппсленпг лица кпд такси превпзника псим испуоаваоа претхпднп 

наведених услпва мпра да има закљушен угпвпр п раду са ппслпдавцем у складу са важећим 

закпнским прпписима.  

Впзаш кпји су испунили услпве за такси впзаша у тренутку дпнпщеоа важећег Закпна и 

регулатпрних аката Града, не мпрају испуоавати услпве из шлана 11. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке.  

Шлан 12. 
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Сва впзила у такси систему у Бепграду мпрају да задпвпљавају услпве дефинисане Закпнпм п 

превпзу путника у друмскпм сапбраћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др. 

закпн, 83/2018, 31/2019 и 9/2020) и регулатпрним актима града Бепграда, и тп:  

1. Да је путнишкп впзилп у власнищтву, пднпснп лизингу привреднпг друщтва или предузетника;  

2. Да је регистрпванп за пет места за седеое, укљушујући и местп за седеое впзаша;  

3. Да има најмаое двпја врата са десне стране и управљаш на левпј страни;  

4. Да има клима уређај;  

5. Да размак пспвина буде најмаое 2.550 mm или запремине пртљажнпг прпстпра најмаое 350 l; 

6. Да је регистрпванп према месту седищта привреднпг друщтва, пднпснп предузетника са 

регистарским таблицама шија регистарска пзнака садржи латинишна слпва ТX на задое две 

ппзиције;  

7. Да има крпвну пзнаку издату у складу закпнпм и регулатпрним актима града Бепграда;  

8. Да има идентификаципну ветрпбранску налепницу; 

9. Да впзилп буде у складу са нпрмативима у ппгледу граница издувних емисија у складу са 

прпписима кпјима се регулищу технишки услпви за впзила у сапбраћају на путевима;  

10. Да је технишки исправнп у складу са прпписима, у складу са закпнпм кпјим се уређује 

безбеднпст сапбраћаја на путевима; 

11. Да је впзилп без пщтећеоа и шистп;  

12. Да је впзилп пбпјенп у јединствену бпју прпписану Правилникпм п испитиваоу ппгпднпсти и 

класификацији такси впзила; 

13. Да има уграђен уређај (Pos Терминал) за платне картице (за класу впзила ''I лукс'')23; 

14. Да има уграђен исправан и функципналан мерни инструмент (таксиметар) са кпји је ппдещен и 

пверен искљушивп у складу са закпнпм кпјим се уређује метрплпгија, кап и актпм кпјим се 

утврђујe ценпвник услуга такси превпза пп кпјпј се такси превпз мпра пбављати на теритприји 

града Бепграда;  

15. Да има мултифункцијски уређај (таблет) кпји мпра да буде пстељив на дпдир, дијагпнале 

најмаое 8 инша са уграђеним апликативним спфтверпм града Бепграда, кпји су ппвезани на 

мерни инструмент из ташке 14.; 

16. Мерни инструмент (таксиметар) и мултифункцијски уређај (таблет) мпрају се ппставити у 

впзилп на нашин да не угрпжавају безбеднпст кприсника и путника у впзилу; 

17. Да има инсталиран и функципналан апликативни спфтвер града Бепграда или ппстпјећи 

спфтвер кпји је кпмпатибилан са системпм за мпнитпринг и кпнтрплу кпји је инсталиран у 

Секретаријату за јавни превпз. Апликативни спфтвер мпра бити ппвезан на таксиметар; 

18. Да испуоава ближе и ппсебне услпве кпје прпписује град Бепград у ппгледу пбавезе 

пбележаваоа впзила, изгледа и уреднпсти впзила, кап и исправнпсти ппреме впзила.  

19. Да није истекла регистрација. 

Приликпм издаваоа пдпбреоа из шлана 3. став 2. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке град даје на 

кприщћеое пзнаке и ппрему ппд редним брпјем 7., 14. и 15. и 17. . 

Привредна друщтва и предузетници услпве ппд редним брпјевима 6., 7., 8., 14., 15. и 17. мпрају 

испунити у рпку пд 40 дана пп дпбијаоу пдпбреоа из шлана 3 став 2. пвпг Предлпга нацрта 

Пдлуке. 

                                                           
23  Размптрити мпгућнпст да све категприје впзила у такси систему буду ппремљене Pos Терминалпм. Када се уведе фискализација свакп 

впзилп треба да има и уређаје за издаваое фискалних рашуна, кап щтп су: 1.Уграђен исправан термални щтампаш;2.Фискални уређај 
(касу). Пви уређаји треба да буду ппвезани bluetooth-пм на таксиметар или апликативни спфтвер. 
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Привредна друщтва и предузетници кпји имају важеће пдпбреое за пбављаое такси превпза у 

граду Бепграду дужни су да прилагпде такси впзилп у ппгледу услпва ппд редним брпјевима 7., 

12., 14., 15., и 17. најкасније дп првпг нареднпг испитиваоа ппгпднпсти и класификације мптпрнпг 

впзила за такси превпз, пд мпмента званишне имплементације система за мпнитпринг и кпнтрплу 

кпји ће бити инсталиран у Секретаријату за јавни превпз. 

Ппрема и пзнаке наведене у услпвима из става 1. ташке 7., 14., 15. и 17. дају се на кприщћеое такси 

превпзницима. Накнаду за набавку и прву уградоу снпси град Бепград, а кприсник је дужан се 

стара п исправнпсти и пдржаваоу мернпг инструмента (таксиметра) и мултифункцијскпг уређаја. 

Ппрему и пзнаке такси превпзник је дужан да у рпку пд три дана пд дана прекида и престанка 

пбављаоа делатнпсти такси превпза врати власнику у исправнпм стаоу, уз сашиоаваое записника 

п примппредаји.  

Правилникпм п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила, кпји на предлпг  

надлежне прганизаципне јединице дпнпси Градпнашелник, ближе се уређује испитиваое 

ппгпднпсти и класификација такси впзила, прпписује бпја такси впзила из става 1. ташка 12. пвпг 

шлана и утврђује редпслед издаваоа ппреме из става 1. ташке 14., 15. и 17. пвпг шлана.  

Правилникпм  п изгледу и издаваоу такси исправа пзнака, ппреме и ценпвника, кпји на предлпг 

прганизаципне јединице дпнпси Градпнашелник, се ближе уређују такси исправе, пзнаке и ппрема 

(уређују се изглед, нашин уградое, сервисираое и пдржаваое ппреме и пзнака из става 1. ташке 7., 

8., 14., 15. и 17. пвпг шлана), кап и да таксиметар из става 1., ташка 14 пвпг шлана мпра да има 

Пдпбреое издатп пд стране Дирекције за мере и драгпцене метале Републике Србије и да у себи 

садржи мпдул за кпмуникацију са таблетпм. 

Такси впзаш, важећи извещтај п кпнтрплисаоу таксиметара издат пд стране Акредитпванпг 

кпнтрплнпг тела – Пвлащћенпг тела за пвераваое мерила прилаже на увид при свакпм врщеоу 

испитиваоа ппгпднпсти и класификације впзила. 

Шлан 13. 

Услпв у ппглeду ппслпвнпг угледа не испуоава предузетник пднпснп привреднп друщтвп у 

слушајевима прпписаним закпнпм. 

Шлан 14. 

Привреднп друщтвп, пднпснп предузетник, треба да изврщи уплату кпмуналне таксе за 

кприщћеое прпстпра за такси стајалищта пп впзилп-впзашу.  

 

б) Услпви кпје треба да испуни такси удружеое 

Шлан 15. 

Такси удружеоа кпја крпз угпвпр п ппслпвнп-технишкпј сарадои пружају услуге резервисаоа 

впжои за предузетника или привредна друщтва кпји су оихпви шланпви неппхпднп је да 

испуоавају минималне стандарде за пвакав вид прганизпваоа такси предузетника и привредних 

друщтава. Минимални стандарди се дефинищу ппсебним актпм, кпјим ће бити дефинисани и 

пблигаципни пднпси такси удружеоа и града Бепграда. 



 

ГРАД БЕПГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВПЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕПГРАДУ  
САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Прпјекат брпј:  8/19 | Нащ брпј: 506 
Планираое и прпјектпваое система такси превпза путника у Бепграду за перипд пд 2020. дп 2024. гпдине – Коига 4  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 133 пд 144 
 

4. ППСТУПАК ИЗДАВАОА И ПРПВЕРЕ АКТИВНПСТИ ПДПБРЕОА ЗА ПБАВЉАОЕ ТАКСИ ПРЕВПЗА 

 

Шлан 16. 

Захтев за издаваое пдпбреоа за пбављаое такси превпза ппднпси се Секретаријату.  

Приликпм ппднпщеоа захтева, предузетнику пднпснп привреднпм друщтву издаје се пптврда п 

ппстпјећем брпју такси впзила у граду Бепграду и пбавещтава се п дпзвпљенпм брпју впзила 

утврђених актпм п дпзвпљенпм брпју впзила за пбављаое такси превпза на теритприји града 

Бепграда. 

Уз захтев за издаваое пдпбреоа дпстављају се следећи дпкази: 

1. Рещеое п регистрацији такси делатнпсти; 

2. Пверена фптпкппија впзашке дпзвпле "Б" категприје; 

3. Пверена фптпкппија диплпме п стешенпм пбразпваоу; 

4. Пверена фптпкппија сертификата п пплпженпм испиту п ппзнаваоу града Бепграда; 

5. Пверена фптпкппија сапбраћајне дпзвпле где прималац лизинга мпра бити уписан у 

сапбраћајну дпзвплу кап кприсник впзила; 

6. Лекарскп увереое, не старије пд три гпдине; 

7. Увереое да правпснажнпм пресудпм п прекрщају није изрешена защтитна мера забране 

управљаоа мптпрним впзилпм, не старија пд 6 месеци; 

8. Увереое из казнене евиденције, не старије пд 6 месеци; 

9. Увереое из прекрщајне евиденције, не старије пд 6 месеци; 

10. Увереое из ппреске управе п измиреним ппреским пбавезама пп пснпву регистрпване 

делатнпсти, не старије пд 30 дана; 

11. Пптврда п технишкпј исправнпсти впзила, не старија пд 6 месеци и 

12. Дпказ да је привреднп друщтвп дпставилп увереое да му није изрешена защтитна мера 

забране врщеоа делатнпсти јавнпг превпза у друмскпм сапбраћају прпписана закпнпм кпјим 

се уређују привредни преступи, не старије пд 6 месеци. 

13. Да дпстави дпказ да је изврщип уплату кпмуналне таксе за кприщћеое прпстпра за такси 

стајалищта . 

Секретаријат пп службенпј дужнпсти мпже тражити дпказе пд надлежних институција (псим 

дпказа из става 3. ташке 1., 4., 7-10., 12. и 13. пвпг шлана ), псим акп предузетник пднпснп 

привреднп друщтвп изришитп изјави да ће те дпказе прибавити сам. 

Раднп искуствп из шлана 11. става 1. ташка 3. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке дпказује се: 

1. пптврдпм издатпм пд стране ппслпдавца и 

2. угпвпрпм п раду закљушеним у складу са закпнпм или пверенпм фптпкппијпм радне 

коижице. 

 

Впзаш кпји има квалификаципну картицу впзаша или впзашку дпзвплу са уписаним кпдпм "95" или 

сертификат п струшнпј кпмпетентнпсти за пбављаое ппслпва прпфесипналнпг впзаша сматра се да 

испуоава услпве прпписане шланпм 11. став 1. ташке 2. и 3. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

Захтев за издаваое рещеоа п испуоенпсти услпва за пбављаое такси превпза за заппсленпг кпд 

такси превпзника, ппднпси такси превпзник.  
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 Уз захтев из претхпднпг става, прилажу се дпкази из става 3. пвпг шлана, изузев ташака 1., 5., 10. и 

11., „МА пбразац“ пријаве на пбавезнп спцијалнп псигураое и закљушен угпвпр п раду са 

физишким лицем кпга заппщљава. 

Шлан 17. 

Секретаријат за јавни превпз пдбиће захтев акп се утврди да нису испуоени услпви из шланпва 10., 

11., 12. и 13. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

У слушају да не ппстпји слпбпднп местп за такси впзилп, а испуоени су услпви за пбављаое такси 

делатнпсти, захтев се ставља на листу шекаоа. Ажурираое листе врщи се перипдишнп, пднпснп на 

свака____________24. 

Када се ппјави упражоенп местп у такси систему (пслпбпди се местп или се актпм из шлана 4. кпји 

дпнпси градпнашелник Бепграда птвпре нпва места) Секретаријат јавнп пбјављује инфпрмацију п 

ппкретаоу ппступка за дпдељиваое пдпбреоа за пбављаое такси превпза.  

Накпн утврђиваоа испуоенпсти услпва за пбављаое такси делатнпсти у складу са шланпвима 10., 

11., 12. и 13. и фпрмираоа листе захтева, Секретаријат врщи рангираое захтева кпје се пбавља на 

следећи нашин:  

Активнпст 1: Утврђује се брпј бпдпва за свакп пријављенп и испитанп впзилп на пснпву 

Правилника п испитиваоу ппгпднпсти класификацији впзила и фпрмира се 

транспарентна прелиминарна ранг листа. Максималан брпј бпдпва кпје впзилп 

мпже да пствари је 100. 

Укпликп два или вище впзила имају исти брпј бпдпва на пснпву спрпведених 

испитиваоа, бпље рангиранп ће бити впзилп кпје има маое гпдина старпсти.  

У слушају да впзила имају исту гпдину прпизвпдое, бпље ће бити рангиранп впзилп 

кпје је екплпщки ппдпбније. Критеријум је важећи ЕУРП стандард и/или 

класификација на пснпву  Правилника п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији 

такси впзила. Укпликп претхпднп није задпвпљенп (иста гпдина прпизвпдое и иста 

екплпщка ппдпбнпст), впзилп за кпје је раније предат званишан писани захтев у 

Секретаријату, ће бити бпље рангиранп.  

Активнпст 2: Фпрмираое кпнашне ранг листе у ппсматранпм пресеку времена. Ранг листа 

представља јавни дпкумент и мпра бити пбјављена сваки месец на сајту 

Секретаријата у фпрми кпју ближе утврђује Секретаријат. 

Шлан 18. 

Испитиваое и вреднпваое ппгпднпсти мптпрнпг впзила за такси превпз, врщи кпмисија кпју 

пбразује градпнашелник на предлпг Секретаријата. 

Кпмисија има председника, два шлана и оихпве заменике. 

Кпмисија приликпм испитиваоа и вреднпваоа ппгпднпсти впзила за такси превпз, сашиоава 

записник п испитиваоу и вреднпваоу ппгпднпсти, у складу са Правилникпм из шлана 12. став 6. 

ташка 1. 

                                                           
24 Перипд ажурираоа дефинисати у складу са стварним пптребама у такси систему у Бепграду. 
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Шлан 19. 

На пснпву испуоенпсти услпва и записника Кпмисије п испитиваоу и вреднпваоу ппгпднпсти 

Секретаријат издаје Пдпбреое дп брпја кпји пдгпвара брпју упражоених места у пквиру 

дпзвпљенпг брпја пп акту кпји дпнпси Градпнашелник (шлан 4. став 6. и 7. пвпг Предлпга нацрта 

Пдлуке). 

Секретаријат, на пснпву издатпг пдпбреоа, предузетнику пднпснп привреднпм друщтву издаје 

увереое на пснпву кпга се издају регистарске таблице шија регистарска пзнака садржи латинишна 

слпва TX на задое две ппзиције, у складу са закпнпм. 

Акп у рпку пд 40 дана пд дана пријема пдпбреоа предузетник или привреднп друщтвп, не пријави 

ппшетак пбављаоа делатнпсти пргану надлежнпм за регистрацију привредних субјеката и 

Секретаријату не дпстави дпказе п испуоенпсти претхпднп наведених услпва, надлежни пргани 

града Бепграда ће укинути пдпбреое, према важећим регулатпрним актима на нивпу града 

Бепграда. 

Акп предузетник или привреднп друщтвп у пстављенпм рпку пријави ппшетак пбављаоа 

делатнпсти и Секретаријату дпстави дпказе из претхпднпг става, Кпмисија ће изврщити 

класификацију такси впзила. 

Шлан 20. 

Кпмисија приликпм спрпвпђеоа активнпсти класификације такси впзила у складу са Правилникпм 

из шлана 12. став 6. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке разврстава впзила у следеће класе: 

1. ''I лукс'' класу акп је при испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила пцеоенп пд 80 дп 100 

бпдпва, 

2. ''I'' класу акп је при испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила пцеоенп пд 51 дп 100 

бпдпва, 

3. ''II'' класу акп је при испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила пцеоенп дп 50 бпдпва. 

Накпн спрпведенпг метпдплпщкпг ппступка, Кпмисија сашиоава записник п класификацији такси 

впзила у складу са Правилникпм из шлана 12. став 6. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

Шлан 21. 

Секретаријат за јавни превпз, на пснпву пдпбреоа и записника кпмисијe из шлана 18., став 3. и 

шлана 20., став 2. издаје такси превпзнику такси исправе и пзнаке, п кпјима впди ппсебан регистар. 

Шлан 22. 

Предузетници и привредна друщтва кпја већ имају пдпбреое за пбављаое такси превпза, једнпм 

гпдищое, прплазе прпверу испуоенпсти услпва за пбављаое делатнпсти и прпверу ппгпднпсти и 

класификацију впзила према Правилнику из шлана 17. став 4. ташка 1. 

Шлан 23. 

Једнпм слпбпднпм месту у пквиру дпзвпљенпг брпја впзила за пбављаое такси делатнпсти 

пдгпвара пдпбреое кпје је дпдељенп предузетнику или привреднпм друщтву за впзилп са једним 

впзашем (впзилп-впзаш).  

Укпликп на једнпм впзилу раде два впзаша у тпм слушају дпдељују два слпбпдна места у пквиру 

дпзвпљенпг брпја такси впзила у такси систему у Бепграду. 
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Шлан 24. 

Ажурираое пдпбреоа за пбављаое такси превпза пбавља се једнпм гпдищое. 

Стандарди за утврђиваое испуоаваоа пптребних услпва у ппгледу минималнпг ангажпваоа на 

раду: 

- Минималан брпј шаспва рада на гпдищоем нивпу 𝐻𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔 = 4 ∙ 305 ∙ (1 −
𝐷𝑝𝑝

365
), щтп за 

најшещћи слушај, када није у тпку гпдине билп привременпг прекида рада, изнпси 1.220 

шаспва и  

- Минималан брпј реализпваних впжои (ппслужених трансппртних захтева) на гпдищоем 

нивпу 𝑇𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔 = 6 ∙ 305 ∙ (1 −
𝐷𝑝𝑝

365
), щтп за најшещћи слушај, када није у тпку гпдине билп 

привременпг прекида рада, изнпси 1.830 впжои.  

где је: 

 

𝐷𝑝𝑝 - брпј дана привременпг прекида рада у тпку ппсматране гпдине (уз пптврду Агенције за 

привредне регистре) 

Кпефицијент пствареоа минималних часпва рада на гпдишоем нивпу (𝐾𝐻𝑟) пдређује се за свакп 

впзилп-впзаша, кап пднпс реализпваних шаспва рада и минималнпг брпја шаспва рада на 

гпдищоем нивпу, пднпснп: 

                                                                     𝐾𝐻𝑟 =
𝐻𝑟𝑔

𝐻𝑟𝑚𝑖𝑛𝑔
............................................................... (1) 

Кпефицијент пствареоа минималнпг брпја реализпваних впжои на гпдишоем нивпу 

(𝐾𝑇𝑍о) пдређује се за свакп впзилп-впзаша, кап пднпс брпја реализпваних впжои и минималнпг 

брпја реализпваних впжои на гпдищоем нивпу, пднпснп: 

                                                                  𝐾𝑇𝑍о =
𝑇𝑍𝑜𝑔

𝑇𝑍𝑜𝑚𝑖𝑛𝑔
. .............................................................. (2) 

Кпефицијент испуоенпсти минималних услпва за задржаваое активнпг статуса пдпбреоа за 

пбављаое такси превпза (𝐾𝐼𝑈) се рашуна кап аритметишка средина два претхпднп дефинисана 

кпефицијента: 

𝐾𝐼𝑈 =
𝐾𝐻𝑟 +𝐾𝑇𝑍 о

2
. .............................................................. (3) 

Пбрашун кпефицијента врщи се једнпм гпдищое, при шему да би пдпбреое псталп активнп мпрају 

бити испуоени следећи услпви:  

- 𝐾𝐼𝑈 ≥ 1; 

- 𝐾𝐻𝑟 ≥ 0,5; 

- 𝐾𝑇𝑍𝑜 ≥ 0,5. 
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5. ТАКСИ ИСПРАВЕ И ПЗНАКЕ 

 

Шлан 25. 

Такси исправе су такси дпзвпла за впзаша и такси дпзвпла за впзилп, кпје су ближе пдређене 

Правилникпм п изгледу такси исправа, пзнака, ппреме и ценпвника. 

Такси пзнаке су индентификаципна ветрпбранска налепница и крпвна пзнака. 

Шлан 26. 

Накпн дпбијаоа сагласнпсти на изглед и димензије крпвне пзнаке Секретаријата, није дпзвпљенп 

меоати пблик, бпју, димензије и садржај крпвне пзнаке. 

Изглед, димензије, ппстављаое и издаваое такси исправа и пзнака, кап и  услпве и нашин даваоа 

сагласнпсти за кприщћеое крпвне пзнаке кпју издаје правнп лице, прпписују се актпм кпји дпнпси 

градпнашелник на предлпг Секретаријата. 

Tакси впзаш кпји пбавља такси превпз, пбавезан је да ппступа у складу са пдредбама из акта из 

става 1. пвпг шлана. 

Шлан 27. 

Такси превпзници су ппред закпнпм прпписаних пбавеза дужни: 

1. да у впзилу имају лекарскп увереое и на виднпм месту истакнутo: такси дпзвплу, ценпвник, 

налепницу забраоенп пущеое, и пбавещтеое п брпју телефпна на кпји кприсник такси 

превпза мпже изјавити притужбе на пружену такси услугу; 

2. да на впзилу кпјим пбављају такси превпз истакну крпвну пзнаку и идентификаципну 

ветрпбранску налепницу; 

3. да све измене ппдатака кпје се пднпсе на прпмену седищта, пријаве Секретаријату у рпку пд 

петнаест дана пд дана наступаоа измене; 

4. да прибаве сертификат пвлащћене институције за рекламни панп да не угрпжава безбеднпст 

сапбраћаја; 

5. да у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа рещеоа п прекиду пбављаоа делатнпсти такси 

превпза надлежнпг пргана за регистрацију привредних субјеката, Секретаријату деппнује такси 

исправе, пзнаке и ппрему у исправнпм стаоу; 

6. да у рпку пд три дана пд дана дпнпщеоа рещеоа п брисаоу из Регистра привредних субјеката, 

Секретаријату врати такси исправе, пзнаке и ппрему у исправнпм стаоу;  

7. у рпку пд три дана пд дана пријема рещеоа п престанку важеоа пдпбреоа за пбављаое 
делатнпсти такси превпза Секретаријату врати такси исправе, пзнаке и ппрему у исправнпм 
стаоу;  

8. да изврще испитиваое ппгпднпсти и класификацију такси впзила, најраније 30 дана дп дана 

истека важеоа такси дпзвпле за впзилп, а најкасније данпм истека важнпсти такси дпзвпле за 

впзилп, у складу са пдредбама пвпг Предлпга нацрта Пдлуке и правилника из шлана 12, став 6. 

пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

9. да у рпку пд три дана пд дана сашиоаваоа записника п испитиваоу ппгпднпсти и 

класификацији впзила или прпмене ппдатака такси впзаша, уз дпказ п изврщенпј уплати свих 

припадајућих лпкалних административних такси и накнаде за кприщћеое ппсебнп пбележенпг 

прпстпра за такси стајалищта, преузму такси исправе. 
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6. ТАКСИ СТАЈАЛИЩТЕ 

 

Шлан 28. 

На такси стајалищту впзила се паркирају према редпследу дпласка, дп вертикалне сигнализације 

кпјпм се пзнашава такси стајалищте. 

На такси стајалищту мпгу се паркирати самп впзила кпја су пбележена у складу са пвпм пдлукпм. 

Такси впзила се паркирају на стајалищту самп у пквиру пбележених места и на нашин какп је 

дефинисанп хпризпнталнпм и вертикалнпм сапбраћајнпм сигнализацијпм. 

За време стајаоа впзила на такси стајалищту впзаш је дужан да пстане ппред впзила или у впзилу. 

Такси впзаш, у тпку пбављаоа такси превпза не сме паркирати впзилп изван такси стајалищта. 

 

Шлан 29. 

 

Лпкације такси стајалищта на јавним сапбраћајним и другим ппсебнп уређеним ппврщинама, 

ппсебним рещеоем утврђује и пдржава прганизаципна јединица Градске управе надлежна за 

ппслпве сапбраћаја - Секретаријат за сапбраћај25. 

Градпнашелник дпнпси рещеое кпјим утврђује лпкације пд ппсебнпг интереса за град Бепград. 

Такси стајалищта, на лпкацијама пд ппсебнпг интереса за град Бепград, мпгу кпристити самп такси 

впзила класификпвана у ''I лукс'' класу. 

На стајалищту из става 3. пвпг шлана, превпз се пбавља првим впзилпм у реду, а укпликп такси 

впзаш, први у реду, пдбије впжоу, дужан је да напусти стајалищте, псим у слушајевима прпписаним 

шланпм 36. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

Нашин рада и ппступаое такси впзаша на лпкацијама пд ппсебнпг интереса за град, ближе се 

уређује Правилникпм п раду такси впзаша на лпкацијама пд ппсебнпг интереса, кпји на предлпг 

Секретаријата дпнпси градпнашелник. 

Tакси впзаш кпји пбавља такси превпз са стајалищта на аерпдрпму у Бепграду, пбавезан је да 

ппступа у складу са пдредбама из правилника из става 5. пвпг шлана. 

7. НАШИН ПБАВЉАОА ТАКСИ ПРЕВПЗА 

 

Шлан 30. 

Такси превпзник мпже да пбавља такси превпз самп на теритприји града Бепграда, у складу са 

закпнпм. 

Шлан 31. 

Такси впзаш управља такси впзилпм и заппшиое такси впжоу на један пд следећих нашина: 

- са такси стајалищта; 

- пп ппзиву, пдласкпм на назнашену адресу и 

- на знак кприсника такси услуге на јавнпј сапбраћајнпј ппврщини. 

 

                                                           
25 Размптрити мпгућнпст да сви елементи структуре такси система буду у надлежнпсти Секретаријата за јавни превпз у циљу 
ефикаснијег дпнпщеоа пдлука и интеграције свих надлежнпсти везанп за такси систем у Бепграду. 
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Шлан 32. 

Такси впзаш је пбавезан да приликпм заппшиоаоа такси впжое, ппред таксиметра у складу са 

закпнпм, укљуши и уређаје и апликативни спфтвер града Бепграда ппвезан са оим. 

Шлан 33. 

Такси впзаш не сме ни на кпји нашин, псим истицаоем крпвне пзнаке, да нуди услуге аутп такси 

превпза. 

Такси впзаш је пбавезан да прихвати впжоу из шлана 31., псим у слушајевима из шлана 36. 

Шлан 34. 

Такси впзаш је пбавезан да такси превпз пбави траспм кпју путник пдреди, пднпснп најкраћпм 

траспм дп пдредищта путника, псим у слушају када се впжоа пбавља са лпкације пд ппсебнпг 

интереса за град, где сам такси впзаш бира трасу. 

Шлан 35. 

Такси впзаш је пбавезан да прими у впзилп свакпг путника у границама распплпживих седищта, кап 

и лишни пртљаг путника, а пстали пртљаг је дужан да преузме и превезе у границама пртљажнпг 

прпстпра. 

Шлан 36. 

Такси впзилпм се не мпгу превпзити деца дп щест гпдина без пунплетнпг пратипца. 

Такси впзилпм се не мпгу превпзити, без пристанка такси впзаша, насилне пспбе, лица ппд 

дејствпм алкпхпла или дрпге и кућни љубимци. 

Шлан 37. 

Када такси впзилп кпристи за лишне пптребе, такси впзаш је пбавезан да уклпни са крпва впзила 

крпвну пзнаку и искљуши таксиметар, кап и уређаје и апликацију ппвезану са оим. 

Шлан 38. 

Такси впзаш је пбавезан да за време такси превпза буде уредан. 

Такси впзаш је пбавезан да на захтев путника, кап и у другим слушајевима прпписаним закпнпм, 

укљуши, пднпснп искљуши клима уређај и систем за грејаое. 

Такси впзаш је пбавезан да се према путницима ппхпди са пажопм. 

Такси впзаш у тпку рада не сме бити пдевен у тренерку, кратке панталпне, кратку сукоу, щпртс, 

мајицу без рукава, папуше и другу неадекватну пбућу. 

Шлан 39. 

Предузетник и привреднп друщтвп дужни су да пбављају такси превпз впзилпм за кпје је 

пбављенп испитиваое ппгпднпсти и класификација впзила и за кпје је издата важећа такси 

дпзвпла за впзилп. 

Такси впзаш заппслен кпд предузетника и привреднпг друщтва, дужан је да делатнпст пбавља 

искљушивп впзилпм такси превпзника кпд кпга је заппслен, и за кпје такси превпзник ппседује 

важећу такси дпзвплу за впзилп, издату пд стране Секретаријата. 
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Шлан 40. 

П пријему других путника у тпку такси превпзa пдлушује путник кпји је заппшеп кприщћеое такси 

превпза уз сагласнпст такси впзаша. 

Акп путник кпји је примљен у тпку такси превпза наставља кприщћеое такси превпза ппсле 

пдредищта путника кпји је заппшеп кприщћеое пвпг превпза, наставак впжое се сматра 

заппшиоаоем нпвпг такси превпза. 

8. НАКНАДА ЗА ИЗВРЩЕОЕ УСЛУГЕ ТАКСИ ПРЕВПЗА 

 

Шлан 41. 

Цена услуге пбављаоа такси превпза, је скуп јединишних цена за старт, пређени килпметар, време 

шекаоа, дплазак на адресу пп ппзиву и превпз пртљага пп кпмаду, п шему се путници пбавещтавају 

пре уласка у такси впзилп, а примеоује се у зависнпсти пд дпба дана или нпћи, пд дана у недељи 

(радни дан, недеља или државни празник) и ппдрушја на кпме се впжоа пбавља (ужа или щира 

теритприја јединице лпкалне сампуправе и теритприје других јединица лпкалне сампуправе) и 

кпја је ушитана у мерни инструмент таксиметар. 

Цена услуге такси превпза утврђује се рещеоем п цени такси превпза путника на теритприји града 

Бепграда, кпју дпнпси градпнашелник. 

За услугу такси превпза, путник плаћа цену превпза у изнпсу кпји ппказује таксиметар у тренутку 

заврщетка превпза или цену пп издатпј пптврди са лпкација пд ппсебнпг интереса за град Бепград. 

Шлан 42. 

Акп вище путника заппшне впжоу пп пптврди п фикснпј цени такси превпза, дужни су да на истпм 

пдредищту сви заврще впжоу, а у слушају да некп пд путника наставља впжоу, наставак впжое се 

сматра заппшиоаое нпвпг такси превпза и впзаш такси впзила је дужан да укљуши таксиметар на 

припадајућу тарифу. 

Акп путник кпји је заппшеп впжоу пп пптврди п фикснпј цени такси превпза, прпмени трасу или 

жељену дестинацију, такси впзаш у тренутку дпласка на ближу дестинацију, наплаћује такси впжоу 

са пптврде, а наставак впжое се сматра заппшиоаоем нпвпг такси превпза где је такси впзаш 

дужан да укљуши таксиметар на припадајућу тарифу. 

Шлан 43. 

У слушају да такси впзаш не укљуши таксиметар на ппшетку впжое, пднпснп не преузме пд путника 

пптврду п фикснпј цени такси превпза, путник није у пбавези да плати цену такси превпза. 

Шлан 44. 

У слушају квара впзила и у другим ситуацијама када такси впзаш није у мпгућнпсти да заврщи 

заппшети такси превпз кап накнада му припада изнпс кпји у мпменту прекида превпза ппкаже 

таксиметар умаоен за цену старта, уз пбавезу пбезбеђиваоа другпг такси впзила.  

Шлан 45. 

Такси впзаш је пбавезан да пп изврщенпј услузи изда рашун кприснику услуге у складу са закпнпм. 
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9. МПНИТПРИНГ И КПНТРПЛА 

 

Шлан 46. 

Прпцес мпнитпринга и кпнтрпле функципнисаоа такси система у граду Бепграду спрпвпди 

Секретаријат. 

Мпнитпринг и кпнтрпла рада такси система у граду Бепграду спрпвпди се крпз: 

- Дијагнпстишкпг испитиваоа излазних резултата из система; 

- Mпнитпринг рада система у реалнпм времену. 

 

Шлан 47. 

Дијагнпстишкп испитиваоа излазних резултата из система ппдразумева наведене анализе:  

- пцену квалитета услуге пд стране кприсника; 

- пцену квалитета система и услуге пд стране Секретаријата за јавни превпз и такси пператера. 

Пцену квалитета услуге пд стране кприсника спрпвпди Секретаријат најмаое једанпут гпдищое. 

Пцену квалитета система пд стране Секретаријата и такси пператера спрпвпди Секретаријат 

најмаое један пут кварталнп. 

Пцена квалитета услуге пд стране Секретаријата и такси пператера спрпвпди Секретаријат 

најмаое једанпут гпдищое. 

Шлан 48. 

Mпнитпринг рада система у реалнпм времену пмпгућава следеће функципналнпсти: 

- Управљаое трансппртним захтевима (пбрада и преглед исппстављених и ппслужених захтева 

– впжои у реалнпм времену, мпдул за кпмуникацију са впзашима, базу ппдатака 

исппстављених и ппслужених захтева, управљаое лиценцама); 

- Мпнитпринг и кпнтрплу рада впзила и впзаша (преглед свих активних и неактивних впзила на 

мапи у реалнпм времену, мпдул за кпмуникацију са впзашима); 

- Анализа макрп и микрп ппдатака п раду впзаша и впзила. 

 

Шлан 49. 

Систем за мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси система садржи спфтверски и хардврски 

деп. 

Спфтверски деп система има следеће мпдуле: 

- Мпдул за мпнитпринг и кпнтрплу такси система, 

- Мпдул за мпнитпринг и анализу кљушних ппказатеља перфпрманси система (KPItx), 

- Мпдул за администрацију система; 

- Апликативни спфтвер за такси впзаше. 
 

Хардверски деп укљушује: 

- Закпнски баждарен таксиметар са уграђеним bluetooth интерфејспм; 

- Таблет са Android пперативним системпм, екранпм на дпдир, 4G+ интернет мпдулпм, GPS 

мпдулпм тржищтнп актуелних мпдела ппзнатих светских прпизвпђаша. 
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Шлан 50. 

Секретаријат пставaрује интеграцију система за мпнитприг и кпнтрплу такси система са другим 

инфпрмаципним системима, а пре свега са системпм за управљаое радпм такси впзила на 

лпкацијама п ппсебнпг интереса. 

 

10. ПРЕКИД И ПРЕСТАНАК ПБАВЉАОА ТАКСИ ПРЕВПЗА  

 

а) Прекид пбављаоа делатнпсти 

 

Шлан 51. 

Евиденцију прекида пбављаоа такси превпза предузетника врщи Секретаријат. 

У тпку прекида такси предузетник не мпже пбављати такси превпз. 

Уз захтев за евиденцију прекида пбављаоа делатнпсти, такси предузетник је дужан да дпстави 

фптпкппију рещеоа п прекиду пбављаоа такси делатнпсти надлежнпг пргана за регистрацију 

привредних субјеката и да деппнује такси дпзвплу, пптврду п ппгпднпсти и класификацији впзила 

и крпвну пзнаку, пднпснп пптврду правнпг лица или удружеоа да им је враћена крпвна пзнака. 

Пп истеку временскпг перипда прекида пбављаоа делатнпсти, такси предузетник је пбавезан да 

Секретаријату, у рпку пд псам дана, дпстави дпказ п даљем трајаоу прекида или престанку 

прекида пбављаоа такси делатнпсти, издат пд надлежнпг пргана за регистрацију привредних 

субјеката. 

б) Престанак важеоа пдпбреоа за пбављаое такси превпза 

 

Шлан 52. 

Предузетнику и привреднпм друщтву престаје важнпст пдпбреоа у слушају: 

1. Да не испуоава услпве из шланпва 10., 11., 12. и 13. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке.  

2. Да не изврщи испитиваое ппгпднпсти и класификацију впзила, најкасније данпм истека 

важнпсти такси дпзвпле за впзилп, у складу са Правилникпм п испитиваоу ппгпднпсти и 

класификацији такси впзила; 

3. Да не испуни минималне услпве за задржаваое активнпг статуса пдпбреоа за пбављаое такси 

превпза; 

4. Да је правпснажнпм судскпм пресудпм псуђен за прекрщај наплаћиваоа цене такси превпза 

вище пд изнпса кпји је приказан на таксиметру, пднпснп вище пд изнпса пд цене из пптврде п 

фикснпј цени такси превпза са стајалищта на лпкацијама пд ппсебнпг интереса за град Бепград 

и да је правпснажнпм судскпм пресудпм псуђен за прекрщај пбављаоа такси превпза впзилпм 

у кпји је уграђен таксиметар кпји није ппдещен у складу са тарифним системпм (Рещеое п 

екпнпмски најнижпј цени пп кпјпј се такси превпз путника мпра пбављати на теритприји града 

Бепграда); 

5. Не дпстави дпказ п даљем трајаоу прекида или престанку прекида пбављаоа такси 

делатнпсти, издат пд надлежнпг пргана за регистрацију привредних субјеката, пп истеку 

временскпг перипда прекида пбављаоа делатнпсти 

6. У другим слушајевима прпписаним закпнпм. 
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Предузетнику и привреднпм друщтву престаје важнпст рещеоа п испуоенпсти услпва за 

пбављаое такси превпза за заппсленпг кпд такси превпзника у слушају: 

1. Да вище не испуоава услпве за такси впзаша заппсленпг кпд такси превпзника из шлана 11. 

пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

2. У другим слушајевима прпписаним закпнпм. 

Наступаое услпва за престанак важеоа пдпбреоа, рещеоем утврђује Секретаријат. 

Правпснажнп рещеое п престанку важнпсти пдпбреоа у слушајевима из става 1. пвпг шлана, 

Секретаријат дпставља, Регистру привредних субјеката, прганизаципним јединицама Градске 

управе града Бепграда надлежним за инспекцијске ппслпве и ппслпве кпмуналне пплиције. 

Правпснажнп рещеое п престанку важнпсти пдпбреоа у слушајевима из става 2. пвпг шлана, 

Секретаријат дпставља прганизаципним јединицама Градске управе града Бепграда надлежним за 

инспекцијске ппслпве и ппслпве кпмуналне пплиције. 

Предузетник и привреднп друщтвп су пбавезни да приликпм пдјављиваоа такси впзаша, 

Секретаријату дпставе: ''МА'' пбразац пдјаве са пбавезнпг спцијалнпг псигураоа и раскид угпвпра 

п раду са такси впзашем, кап и да врате такси дпзвплу за впзаша у статусу заппсленпг кпд такси 

превпзника. 

Предузетнику и привреднпм друщтву пп сили закпна престаје да важи пдпбреое за пбављаое 

такси превпза у слушајевима прпписаним закпнпм. 

Правнп лице и предузетник дужни су да дпставе кппију рещеоа п брисаоу делатнпсти такси 

превпза Секретаријату, уз ппднпщеое захтева за евиденцију престанка пбављаоа делатнпсти. 

Шлан 53. 

Предузетнику и привреднпм друщтву се престанкпм пбављаоа делатнпсти брище местп пп акту из 

шлана 4. став 6. пднпснп 7. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке и истп се не мпже уступити другпм 

предузетнику или привреднпм друщтву укпликп је брпј издатих пдпбреоа већи пд брпја 

прпписаних места пп акту из шлана 4. став 6. пднпснп 7. пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

 

Укпликп се престанкпм пбављаоа делатнпсти предузетника или привреднпг друщтва пслпбађа 

местп у пквиру прпписанпг брпја претхпднп наведеним актпм приступа се прпцедури из шлана 17. 

пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 
 

11. ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПР 
 

Шлан 54. 

Инспекцијски надзпр над применпм пвпг Предлпга нацрта Пдлуке врщи прганизаципна јединица 

Градске управе Града Бепграда надлежна за инспекцијски надзпр - сектпр за сапбраћајни 

инспекцијски надзпр. 

Кпмуналнп-пплицијске ппслпве на пдржаваоу реда у такси превпзу уређенпг пвпм пдлукпм и 

кпнтрплу примене пдлуке у складу са Закпнпм п Кпмуналнпј милицији, врщи кпмунална милиција. 

Шлан 55 

Такси впзаш је дужан да инспектпру друмскпг сапбраћаја или кпмуналнпм милиципнар пмпгући 

непметанп врщеое ппслпва. 
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Правнп лице и такси впзаш дужни су да лицима из става 1. пвпг шлана ставе на увид сва пптребна 

дпкумента и да у рпку кпји инспектпр или кпмунални милиципнар пдреде, дпставе пптребне 

ппдатке и ппступе пп налпгу. 

Инспектпр друмскпг сапбраћаја или кпмунални милиципнар привременп ће такси впзашу пдузети 

такси дпзвплу, пптврду п ппгпднпсти и класификацији впзила и крпвну пзнаку, укпликп се утврде 

неправилнпсти предвиђене пвпм пдлукпм дп оихпвпг птклаоаоа. 

Такси впзаш у слушају из става 3. пвпг шлана, не мпже пбављати такси превпз. 

П привременпм пдузимаоу такси дпзвпле, пптврде п ппгпднпсти и класификацији впзила и 

крпвне пзнаке, инспектпр или кпмунални милиципнар из става 3. пвпг шлана издају пптврду такси 

впзашу. 

Шлан 56. 
 
Инспектпр друмскпг сапбраћаја или кпмунални милиципнар упутиће такси впзаша на ванреднп 

испитиваое ппгпднпсти и класификацију такси впзила, укпликп се утврде пщтећеоа на такси 

впзилу предвиђене Правилникпм п ванреднпм испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси 

впзила. 

Шлан 57. 
 

Акп у врщеоу кпнтрпле кпмунални милиципнар утврди да такси превпз пбавља правнп лице, 

предузетник или физишкп лице кпје нема пдпбреое, дужан је и пвлащћен да привременп пдузме 

впзилп, сашини записник п утврђенпм шиоенишнпм стаоу, изда пптврду п пдузетпм впзилу и без 

пдлагаоа записник и пптврду дпстави градскпј управи, пднпснп управи надлежнпј за инспекцијске 

ппслпве у пбласти сапбраћаја, а у складу са закпнпм. 

 
12. КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ 

Ускладити са казненим пдредбама из важећег Закпна п превпзу путника у друмскпм сапбраћају: 

 Члан 167 

 Члан 169* 

 Члан 170* 

 Члан 171 

 Члан 172 

 Члан 173. 

 

13. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРЩНЕ ПДРЕДБЕ 

Шлан 58. 

На ппступке кпји нису пкпншани дп дана ступаоа на снагу пвпг Предлпга нацрта Пдлуке, 

примеоиваће се пдредбе пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 

Привредна друщтва и предузетници кпји имају пдпбреое за пбављаое такси превпза дужни су да 

у ппгледу услпва из шлана 12. став 5. ташка 7, 14, 15 и 17 пвпг Предлпга нацрта Пдлуке ускладе 

свпје ппслпваое у рпку пд _________ и шлана 12. став 5. ташка12. у рпку пд ________, пд дана 

ступаоа на снагу пвпг Предлпга нацрта Пдлуке. 
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