
СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Година: XVII 
Број: 1/2019

Godina: XVII 
Broj: 1/2019

Пријепоље, 
03. 01 2019. 

Prijepolje, 
03. 01. 2019. 

Бесплатан примерак. 
Гласник излази на српском и 

босанском језику. 

Besplatni primerak. 
Glasnik izlazi na srpskom i 

bosanskom jeziku. 

SLUŽBENI GLASNIK
OPŠTINE PRIJEPOLJE

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи 
("Службени гласник РС›", број 129/07, 83/2014 – др. За-
кон и 101/2016 – др. Закон) и члана 58. Статута општи-
не Пријепоље ("Службени гласник општине Прије-
поље›", број 4/2009, 12/2014 и 19/2016) и члана 5. став 
4. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 
63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 
103/2015, 99/2016, 113/2017 и 95/2018), председник 
општине Пријепоље, доноси

Р Е Ш Е Њ Е 
О ФИНАНСИРАЊУ ПОЛИТИЧКИХ 

СТРАНАКА У 2019. ГОДИНИ

Члан 1. 

Политичким странкама које имају одборнике у 
Скупштини општине Пријепоље, за финансирање ре-
довног рада у 2019. години, додељују се средства у из-
носу од 398.000,00 динара.

Члан 2.

Средства из претходног става распоређена су 
Одлуком о буџету за 2019. годину, позиција 10. 
Економска класификација 481 Накнаде политичким 
странкама.

Члан 3.

Средства из члана 1. овог Решења одређују се на 
нивоу од 0,105% расхода буџета, који се финансирају 
из пореских прихода, општине Пријепоље за 2019. го-
дину и расподељују се политичким странкама које су 
освојиле мандате у Скупштини општине Пријепоље, 
сразмерно броју освојених гласова.

Члан 4.

Број гласова политичких субјеката који се узима као 
основица за расподелу средстава обрачунава се тако 
што се број гласова до 5% важећих гласова свих бирача 
који су гласали, множи са коефицијентом 1.

Члан 5.

У складу са износом средстава из члана 1. а на 
основу члана 4. овог Решења, политичким странкама 
чији су кандидати, изабрани за одборнике Скупшти-

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi 
("Službeni glasnik RS›", broj 129/07, 83/2014 – dr. Zakon 
i 101/2016 – dr. Zakon) i člana 58. Statuta opštine Prije-
polje ("Službeni glasnik opštine Prijepolje›", broj 4/2009, 
12/2014 i 19/2016) i člana 5. stav 4. Zakona o budžet-
skom sistemu ("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 
101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 
108/2013, 142/2014, 68/2015 - dr. zakon, 103/2015, 
99/2016, 113/2017 i 95/2018), predsednik opštine Prije-
polje, donosi

R E Š E Nj E 
O FINANSIRANjU POLITIČKIH 

STRANAKA U 2019. GODINI

Član 1. 

Političkim strankama koje imaju odbornike u Skupštini 
opštine Prijepolje, za finansiranje redovnog rada u 2019. 
godini, dodeljuju se sredstva u iznosu od 398.000,00 di-
nara.

Član 2.

Sredstva iz prethodnog stava raspoređena su Odlukom 
o budžetu za 2019. godinu, pozicija 10. Ekonomska klasifi-
kacija 481 Naknade političkim strankama.

 
Član 3.

Sredstva iz člana 1. ovog Rešenja određuju se na nivou 
od 0,105% rashoda budžeta, koji se finansiraju iz pore-
skih prihoda, opštine Prijepolje za 2019. godinu i raspo-
deljuju se političkim strankama koje su osvojile mandate 
u Skupštini opštine Prijepolje, srazmerno broju osvoje-
nih glasova.

Član 4.

Broj glasova političkih subjekata koji se uzima kao 
osnovica za raspodelu sredstava obračunava se tako što se 
broj glasova do 5% važećih glasova svih birača koji su gla-
sali, množi sa koeficijentom 1.

Član 5.

U skladu sa iznosom sredstava iz člana 1. a na osnovu 
člana 4. ovog Rešenja, političkim strankama čiji su kan-
didati, izabrani za odbornike Skupštine opštine Prijepolje 
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не општине Пријепоље припадају средства у следећим 
износима:

Политичка 
странка

Број 
мандата

Број
гласова 976*1,5 Разлика*1 Укупно Годишњи

износ
Месечни

износ
СДП

Расим Љајић 9 4.144 1.464 3.168 4.632 82.863 6.905
Муамер 

Зукорлић
за помирење 
БДЗ Санџака

ЛДП

5 2.254 1.464 1.278 2.742 49.053 4.087

ДПС – др
Зулкефил Бато 

Садовић
4 2.064  1.464 1.088  2.552 45.654 3.805

СДА Санџака 
др Сулејман 

Угљанин
3 1.289 1.464 313 1.777 31.790 2.649

Алексанцдар 
Вучић Србија

побеђује – 
Ивица Дачић

14 6.029 1.464 5.053 6.517 116.582 9.715

Двери–заспас 
Пријепоља – 

Борко Пушкић
3 1.385 1.464 409 1.873 33.508 2.792

"Сложно за 
Пријепоље›" 
Демократска 

странка  
Србије – 
Српска 

радикална 
странка- 

Заједно за 
Србију 

3 1.667 1.464 691 2.155 38.550 3.213

УКУПНО 41 18.832 10.248 12.000 22.248 398.000 33.166

Члан 6.
За спровођење овог Решења, задужује се Одељење 

за буџет и финансије општине Пријепоље.
Члан 7.

Налаже се Одељењу за буџет и финансије, општине 
Пријепоље, да сразмеран део припадајућих средстава 
политичким субјектима, сваког месеца до десетог дана 
у месецу за претходни месец.

Члан 8.

Средства за финансирање редовног рада политич-
ких субјеката, исти су дужни искористити у складу са 
чланом 19. Закона о финансирању политичких актив-
ности, за функционисање и пропагирање идеје поли-
тичког субјекта.

pripadaju sredstva u sledećim iznosima:

Politička 
stranka

Broj 
mandata

Broj
glasova 976*1,5 Razlika*1 Ukupno Godišnji

iznos
Mesečni

iznos
SDP

Rasim Ljajić 9 4.144 1.464 3.168 4.632 82.863 6.905
Muamer 
Zukorlić

za pomirenje 
BDZ Sandžaka

LDP

5 2.254 1.464 1.278 2.742 49.053 4.087

DPS – dr
Zulkefil Bato 

Sadović
4 2.064  1.464 1.088  2.552 45.654 3.805

SDA Sandžaka 
dr Sulejman 

Ugljanin
3 1.289 1.464 313 1.777 31.790 2.649

Aleksancdar 
Vučić Srbija
pobeđuje – 
Ivica Dačić

14 6.029 1.464 5.053 6.517 116.582 9.715

Dveri–zaspas 
Prijepolja – 

Borko Puškić
3 1.385 1.464 409 1.873 33.508 2.792

"Složno za 
Prijepolje" 

Demokratska 
stranka  
Srbije –  
Srpska 

radikalna 
stranka- 

Zajedno za 
Srbiju

3 1.667 1.464 691 2.155 38.550 3.213

UKUPNO 41 18.832 10.248 12.000 22.248 398.000 33.166

Član 6.
Za sprovođenje ovog Rešenja, zadužuje se Odeljenje za 

budžet i finansije opštine Prijepolje.
Član 7.

Nalaže se Odeljenju za budžet i finansije, opštine Prije-
polje, da srazmeran deo pripadajućih sredstava političkim 
subjektima, svakog meseca do desetog dana u mesecu za 
prethodni mesec.

Član 8.

Sredstva za finansiranje redovnog rada političkih subje-
kata, isti su dužni iskoristiti u skladu sa članom 19. Zako-
na o finansiranju političkih aktivnosti, za funkcionisanje i 
propagiranje ideje političkog subjekta.
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Члан 9.
 Решење објавити у "Службеном гласнику 

општине Пријепоље".

Број: 400-10-1/18
Дана: 25.12.2018. године
П р и j e п o љ e

СКУПШTИНA OПШTИНE ПРИJEПOЉE

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Зиндовић

Општинско веће општине Пријепоље на седници 
одржаној дана 26.12.2018. године, разматрало је 
Нацрт решења о именовању Савета за запошљавање 
па је након расправе, а на основу члана 28. Закона о 
запошљавању и осигурању за случај незапослености 
("Службени гласник РС", број 36/2009, 88/2010, 
38/2015, 113/2017 и 113/2017), члана 2. Одлуке о 
оснивању Савета за запошљавање општине Пријепоље 
("Службени гласник општине Пријепоље", број 3/2010), 
донело је

Р Е Ш Е Њ Е 
О ИМЕНОВАЊУ САВЕТА  

ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

І

У Савет за запошљавање општине Пријепоље име-
нује се:

1.  Енес Турковић, дипл. економиста, представник 
локалне самоуправе, председник Савета,

2.  Александар Радичевић, дипл. економиста, пред-
ставник локалне самоуправе, заменик председни-
ка Савета,

3.  Јелана Живковић, дипл. економиста, представ-
ник локалне самоуправе, члан Савета, 

4.  Рафета Хајдаревић, дипл. економиста, представ-
ник Националне службе за запошљавање члан 
Савета,

5.  Милан Србљановић, дипл. правник, представник 
Националне службе за запошљавање, члан Савета,

6.  Иван Љујић, предузетник, представник Удру-
жења послодавац, члан Савета,

Član 9.
Rešenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Prije-

polje".

Broj: 400-10-1/18
Dana: 25.12.2018. godine
P r i j e p o lj e

SKUPŠTINA OPŠTINE PRIJEPOLjE

PREDSEDNIK
Dragoljub Zindović

Opštinsko veće opštine Prijepolje na sednici održanoj 
dana 26.12.2018. godine, razmatralo je Nacrt rešenja o 
imenovanju Saveta za zapošljavanje pa je nakon rasprave, 
a na osnovu člana 28. Zakona o zapošljavanju i osigura-
nju za slučaj nezaposlenosti ("Službeni glasnik RS", broj 
36/2009, 88/2010, 38/2015, 113/2017 i 113/2017), člana 
2. Odluke o osnivanju Saveta za zapošljavanje opštine 
Prijepolje ("Službeni glasnik opštine Prijepolje", broj 
3/2010), donelo je

R E Š E Nj E 
O IMENOVANjU SAVETA  

ZA ZAPOŠLjAVANjE

І

U Savet za zapošljavanje opštine Prijepolje imenuje 
se:

1.  Enes Turković, dipl. ekonomista, predstavnik lokal-
ne samouprave, predsednik Saveta,

2.  Aleksandar Radičević, dipl. ekonomista, predstav-
nik lokalne samouprave, zamenik predsednika Save-
ta,

3.  Jelana Živković, dipl. ekonomista, predstavnik lokal-
ne samouprave, član Saveta, 

4.  Rafeta Hajdarević, dipl. ekonomista, predstav-
nik Nacionalne službe za zapošljavanje član Save-
ta,

5.  Milan Srbljanović, dipl. pravnik, predstavnik Naci-
onalne službe za zapošljavanje, član Saveta,

6.  Ivan Ljujić, preduzetnik, predstavnik Udruženja po-
slodavac, član Saveta,
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7.  Драгојла Обрадовић, социолог, представник Ре-
презантативне синдикалне организације, члан 
Савета,

8.  Богдан Зејак, представник Репрезантативне син-
дикалне организације, члан Савета.

9.  Елвин Бањица, предузетник, председставник Уд-
ружења послодаваца, члан Савета.

ІІ

Председник, заменик председника и чланови Савета 
именује се на 4 године.

Задатак Савета је даје мишљења и препоруке на-
длежним органима општине Пријепоље у вези са:

•	Доношењем програма активне политике запо-
шљавања,

•	Организовањем јавних радова и радним ангажо-
вањем незапослених лица у извођеду радова,

•	  Додатним образовањем и обуком незапослених 
лица,

•	Другим питањима од интереса за запошљавање.

Решење објавити у "Службеном гласнику општине 
Пријепоље".

Решење доставити: Општинској управи, члановима 
Савета за запошљавање и архиви Општинског већа.

Број: 06-57/18
Дана: 26.12.2018. године
П р и j e п o љ e

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДСЕДНИК
Драгољуб Зиндовић

Општинско веће општине Пријепоље, на основу 
члана 94. Закона о превозу путника у друмском сао-
браћају ("Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 
- други закон и 83/2018), члана 3. Одлуке о такси пре-
возу ("Сл. гласник општине Пријепоље", бр. 2/2017) и 
члана 39. Статута општине Пријепоље (‘"Сл. гласник 
општине Пријепоље", бр. 04/2009, 12/2014 и 19/2016), 
на седници одржаној дана 26.12.2018. године, доноси

ПРОГРАМ ПОТРЕБА ЗА ТАКСИ  
ПРЕВОЗОМ У ОПШТИНИ ПРИЈЕПОЉЕ

7.  Dragojla Obradović, sociolog, predstavnik Repre-
zantativne sindikalne organizacije, član Saveta,

8.  Bogdan Zejak, predstavnik Reprezantativne sindi-
kalne organizacije, član Saveta.

9.  Elvin Banjica, preduzetnik, predsedstavnik Udruže-
nja poslodavaca, član Saveta.

 
ІІ

Predsednik, zamenik predsednika i članovi Saveta ime-
nuje se na 4 godine.

Zadatak Saveta je daje mišljenja i preporuke nadležnim 
organima opštine Prijepolje u vezi sa:

•	Donošenjem programa aktivne politike zapošljava-
nja,

•	Organizovanjem javnih radova i radnim angažova-
njem nezaposlenih lica u izvođedu radova,

•	  Dodatnim obrazovanjem i obukom nezaposlenih 
lica,

•	Drugim pitanjima od interesa za zapošljavanje.

Rešenje objaviti u "Službenom glasniku opštine Prije-
polje".

Rešenje dostaviti: Opštinskoj upravi, članovima Saveta 
za zapošljavanje i arhivi Opštinskog veća.

Broj: 06-57/18
Dana: 26.12.2018. godine
P r i j e p o lj e

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PRIJEPOLJE

PREDSEDNIK
Dragoljub Zindović

Opštinsko veće opštine Prijepolje, na osnovu člana 94. 
Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl.
glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - drugi zakon 
i 83/2018), člana 3. Odluke o taksi prevozu ("Sl. glasnik 
opštine Prijepolje", br. 2/2017) i člana 39. Statuta opštine 
Prijepolje (‘"Sl. glasnik opštine Prijepolje", br. 04/2009, 
12/2014 i 19/2016), na sednici održanoj dana 26.12.2018. 
godine, donosi

PROGRAM POTREBA ZA TAKSI  
PREVOZOM U OPŠTINI PRIJEPOLjE
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1. У оквиру планирања потреба у јавном превозу 
путника у општини Пријепоље за период 2019-2023. 
годину, овим програмом се, у складу са Законом о 
превозу путника у друмском саобраћају и саобраћај-
но техничким условима, утврђује потребан број такси 
возила, чијим радом се задовољавају потребе за такси 
превозом.

2. У оквиру планираних потреба опоштине Прије-
поље за такси превозом из тачке 1. Програма, утврћује 
се да је за период 2019-2023. годину потребно 200 так-
си возила.

3. Привредна друштва и предузетници који су на 
дан доношења Програма регистровани за такси превоз 
код Агенције за привредне регистре и имају одобрење 
општинске управе Пријепоље за обављање такси пре-
воза, наставиће да обављају такси превоз такси вози-
лима у складу са законом и Одлуком о такси превозом.
Заменом возила која су на дан доношења овог Про-
грама регистрована за обављање такси превоза,такси 
превозници задржавају право на тај број возила.

4. Постојећи број возила која се на дан доношења 
Програма воде у регистру Oпштинске управе Прије-
поље je 185 и повећаваће се до броја утврђеног тачком 
2. Програма у складу са законом и Одлуком о такси 
превозу.

5. Овај програм објавити у "Службеном гласнику 
општине Пријепоље".

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 94. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају(у даљем тексту: Закон) је прописано да 
јединица локалне самоуправе, у складу са саобраћај-
но-техничким условима, доноси програм којим дефи-
нише организовање такси превоза у оквиру којег се 
одређује и оптималан број такси возила.Саобраћајно 
технички услови се дефинишу у петогодишњем пе-
риоду, а на основу карактеристика превозних захте-
ва-вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја у 
општини Пријепоље.

Закон је прописао ограничење броја такси возила 
уколико јединице локалних самоуправа не донесу про-
грам, којим се број возила за обављање такси превоза 
утврђује, за локалне самоуправе са мање од 100.000 
становника, тако што се број становника према по-
следњим подацима Републичког завода за статистику, 
подели са 600.

Потребе за јавним градско-приградском превозом у 
већем обиму од садашњег грађани готово свакодневно 

1. U okviru planiranja potreba u javnom prevozu  
putnika u opštini Prijepolje za period 2019-2023. godi-
nu, ovim programom se, u skladu sa Zakonom o prevozu 
putnika u drumskom saobraćaju i saobraćajno tehničkim 
uslovima, utvrđuje potreban broj taksi vozila, čijim radom 
se zadovoljavaju potrebe za taksi prevozom.

2. U okviru planiranih potreba opoštine Prijepolje 
za taksi prevozom iz tačke 1. Programa, utvrćuje se 
da je za period 2019-2023. godinu potrebno 200 taksi 
vozila.

3. Privredna društva i preduzetnici koji su na dan dono-
šenja Programa registrovani za taksi prevoz kod Agencije 
za privredne registre i imaju odobrenje opštinske uprave 
Prijepolje za obavljanje taksi prevoza, nastaviće da obav-
ljaju taksi prevoz taksi vozilima u skladu sa zakonom i 
Odlukom o taksi prevozom.Zamenom vozila koja su na 
dan donošenja ovog Programa registrovana za obavljanje 
taksi prevoza,taksi prevoznici zadržavaju pravo na taj broj 
vozila.

4. Postojeći broj vozila koja se na dan donošenja Pro-
grama vode u registru Opštinske uprave Prijepolje je 185 
i povećavaće se do broja utvrđenog tačkom 2. Programa u 
skladu sa zakonom i Odlukom o taksi prevozu.

5. Ovaj program objaviti u "Službenom glasniku opštine 
Prijepolje".

O b r a z l o ž e nj e

Članom 94. Zakona o prevozu putnika u drumskom sa-
obraćaju(u daljem tekstu: Zakon) je propisano da jedinica 
lokalne samouprave, u skladu sa saobraćajno-tehničkim 
uslovima, donosi program kojim definiše organizovanje 
taksi prevoza u okviru kojeg se određuje i optimalan broj 
taksi vozila.Saobraćajno tehnički uslovi se definišu u peto-
godišnjem periodu, a na osnovu karakteristika prevoznih 
zahteva-vožnji i stanja tehničkog regulisanja saobraćaja u 
opštini Prijepolje.

Zakon je propisao ograničenje broja taksi vozila ukoliko 
jedinice lokalnih samouprava ne donesu program, kojim 
se broj vozila za obavljanje taksi prevoza utvrđuje, za lo-
kalne samouprave sa manje od 100.000 stanovnika, tako 
što se broj stanovnika prema poslednjim podacima Repu-
bličkog zavoda za statistiku, podeli sa 600.

Potrebe za javnim gradsko-prigradskom prevozom u 
većem obimu od sadašnjeg građani gotovo svakodnevno 
iznose obraćajući se preko mesnih zajednica ili neposred-
no. Prevoznik, kojem je ugovorom o poveravanju poslova 
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износе обраћајући се преко месних заједница или не-
посредно. Превозник, којем је уговором о поверавању 
послова поверено обављање градско-приградског пре-
воза, није изражавао спремност у погледу ових захте-
ва, тако да се слободно може рећи да је такси превоз 
носилац јавног превоза у општини Пријепоље.

Број изграђених такси стајалишта у општини Прије-
поље није задовољавајући, па је неопходно у наредном 
петогодишњем периоду знатно повећати овај број до 
најмање једног паркинг места на три такси возила.

Имајући у виду неадекватно решен проблем парки-
рања на подручју општине Пријепоље, Oпштинско веће 
општине Пријепоље сматра доношење овог програма, 
којим се утврђује већи број такси возила у односу на 
могућност законски ограниченог броја, оправданим.

Дана: 26.12.2018. године
П р и j e п o љ e

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

ПРЕДСЕДНИК
ДРАГОЉУБ ЗИНДОВИЋ

Општинско веће општине Пријепоље, на осно-
ву члана 94. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају (‘"Сл. гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 
44/2018 - други закон и 83/2018), члана 39. Статута 
општине Пријепоље ("Службени гласник општине 
Пријепоље", број 4/2009, 12/14, 19/16) и Програма по-
треба за такси превозом у општини Пријепоље, број 
344-2/2018. од 26.12.2018. године, на седници одржаној 
дана 31.12.2018. године, доноси

ОДЛУКУ 
О УТВРЂИВАЊУ ДОЗВОЉЕНОГ БРОЈА  

ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ

Опште одредбе 

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се максималани број вози-
ла за обављање такси превоза и услови замене возила, 
која имају статус такси возила, на територији општине 
Пријепоље.

povereno obavljanje gradsko-prigradskog prevoza, nije 
izražavao spremnost u pogledu ovih zahteva, tako da se 
slobodno može reći da je taksi prevoz nosilac javnog pre-
voza u opštini Prijepolje.

Broj izgrađenih taksi stajališta u opštini Prijepolje nije 
zadovoljavajući, pa je neophodno u narednom petogodiš-
njem periodu znatno povećati ovaj broj do najmanje jed-
nog parking mesta na tri taksi vozila.

Imajući u vidu neadekvatno rešen problem parkira-
nja na području opštine Prijepolje, Opštinsko veće opšti-
ne Prijepolje smatra donošenje ovog programa, kojim se 
utvrđuje veći broj taksi vozila u odnosu na mogućnost za-
konski ograničenog broja, opravdanim.

Dana: 26.12.2018. godine
P r i j e p o lj e

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PRIJEPOLJE 

PREDSEDNIK
DRAGOLjUB ZINDOVIĆ

Opštinsko veće opštine Prijepolje, na osnovu člana 94. 
Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju (‘"Sl. 
glasnik RS", br. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - drugi zakon 
i 83/2018), člana 39. Statuta opštine Prijepolje ("Službeni 
glasnik opštine Prijepolje", broj 4/2009, 12/14, 19/16) i 
Programa potreba za taksi prevozom u opštini Prijepolje, 
broj 344-2/2018. od 26.12.2018. godine, na sednici odr-
žanoj dana 31.12.2018. godine, donosi

 

ODLUKU 
O UTVRĐIVANjU DOZVOLjENOG BROJA  

VOZILA ZA OBAVLjANjE TAKSI PREVOZA 
NA TERITORIJI OPŠTINE PRIJEPOLjE

Opšte odredbe 

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se maksimalani broj vozila  
za obavljanje taksi prevoza i uslovi zamene vozila, koja 
imaju status taksi vozila, na teritoriji opštine Prijepolje.
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Број такси возила

Члан 2.

У временском периоду од пет година, од дана сту-
пања на снагу ове одлуке, дозвољено је да се такси пре-
воз путника на територији општине Пријепоље врши 
такси возилима чији укупан број није већи од 200.

Члан 3.

Возила за обављање делатности такси превоза 
морају испуњавати услове предвиђене законом и 
прописима донетим на основу закона.

Замена такси возила

Члан 4.

Такси превозници који поседује решење о одобрењу 
такси превоза које издаје Општинска управа 
Пријепоље и чија возила имају статус такси возила, 
иста могу заменити другим возилом које испуњава 
услове из члана 3. ове одлуке, а у оквиру су дозвољеног 
броја утврђеног чланом 2. одлуке.

Замена такси возила која су уписана у Регистар 
Општинске управе Пријепоље, може се извршити тако 
што се до момента подношења захтева за брисање 
такси возила из Регистра, може поднети захтев за 
замену другим возилом.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 5.

За све што није регулисано овом одлуком примењи-
ваће се одредбе Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају.

Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 
објављивања у "Службеном гласнику општине 
Пријепоље".

Дана: 31.12.2018. године
П р и j e п o љ e

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ 

ПРЕДСЕДНИК
ДРАГОЉУБ ЗИНДОВИЋ

Broj taksi vozila

Član 2.

U vremenskom periodu od pet godina, od dana stupa-
nja na snagu ove odluke, dozvoljeno je da se taksi prevoz 
putnika na teritoriji opštine Prijepolje vrši taksi vozilima 
čiji ukupan broj nije veći od 200.

Član 3.

Vozila za obavljanje delatnosti taksi prevoza moraju is-
punjavati uslove predviđene zakonom i propisima done-
tim na osnovu zakona.

Zamena taksi vozila

Član 4.

Taksi prevoznici koji poseduje rešenje o odobrenju 
taksi prevoza koje izdaje Opštinska uprava Prijepolje i 
čija vozila imaju status taksi vozila, ista mogu zameniti 
drugim vozilom koje ispunjava uslove iz člana 3. ove od-
luke, a u okviru su dozvoljenog broja utvrđenog članom 
2. odluke.

Zamena taksi vozila koja su upisana u Registar Op-
štinske uprave Prijepolje, može se izvršiti tako što se do 
momenta podnošenja zahteva za brisanje taksi vozila iz 
Registra, može podneti zahtev za zamenu drugim vo-
zilom.

Prelazne i završne odredbe

Član 5.

Za sve što nije regulisano ovom odlukom primenjivaće 
se odredbe Zakona o prevozu putnika u drumskom sao-
braćaju.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana 
objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Prijepo-
lje".

Dana: 31.12.2018. godine
P r i j e p o lj e

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE PRIJEPOLJE 

PREDSEDNIK
DRAGOLjUB ZINDOVIĆ
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bosanskom jeziku. 
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