
 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 

ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

Година XXXV         Житиште       29.7. 2021.             Број 33. 

Излази по потреби                                                           страна  1.  
На основу члана 20.  тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 

На основу члана 7 став 2 Одлуке о такси превозу на територији Општине Житиште („Службени 

лист Општине Житише“, број 28/2021) на седници одржаној дана 29.07.2021. године Општинско 

веће доноси: 

Правилник о испитивању погодности такси возила за обављање такси превоза 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1 

Овим правилником уређује се начин и поступак испитивања погодности путничког возила 

за обављање такси превоза (у даљем тексту: испитивање погодности возила) на територији 

општине Житиште (у даљем тексту: Општине). 

 

Члан 2 

Такси превоз на територији Општине обавља се путничким возилом које је намењено и 

погодно за обављање такси превоза, односно путничким возилом које поред општих услова 

прописаних Законом којим се уређује превоз путника у друмском саобраћају, испуњава услове 

прописане чланом 6. Одлуке о такси превозу путника на територији општине Житиште 

(„Службени лист Општине Житише“, број 28/2021)  (у даљем тексту: Одлука) и услове прописане 

овим правилником. 

Испитивањем погодности возила утврђује се испуњеност услова из претходног става. 

 

Члан 3 

Испитивање погодности возила врши Комисија за испитивање погодности такси возила за 

обављање такси превоза (у даљем тексту: Комисија). 

 

Општинско веће образује Комисију, на период од две године. 

 

Комисија се састоји од: председника и два члана који имају заменике. 

 

Председнику, члановима Комисије и њиховим заменицима може да  припада накнада за рад у 

Комисији. 

 

Висина накнаде из става 4. овог члана одређује се посебним решењем. 

 

Стручне, организационе и административно-техничке послове за потребе Комисије, обавља 

надлежно Одељење. 

 

 

II  НАЧИН И ПОСТУПАК ИСПИТИВАЊА ПОГОДНОСТИ ВОЗИЛА 
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Члан 4 

Одељење, по пријему захтева превозника за продужење рока важења такси дозволе или 

захтева за испитивање погодности возила одређује место, датум и време обављања испитивања 

погодности возила, издаје Упут за испитивање погодности путничког возила за обављање такси 

превоза (у даљем тексту: Упут) превознику за Комисију, која ће извршити преглед возила. 

 

Члан 5 

Испитивање погодности возила Комисија обавља на основу Упута, који издаје Одељење. 

Одељење издаје Упут за редован преглед возила који се врши једном годишње, као и када 

се врши замена возила за обављање такси превоза. 

Одељење издаје Упут: 

1. правном лицу, односно предузетнику које обавља такси превоз, које је дужно да се за издавање 

Упута обрати Одељењу, најкасније у року од три дана пре истека важења потврде о погодности 

такси возила за обављање такси превоза (у даљем тексту: редован преглед возила). 

2. правном лицу, односно предузетнику које обавља такси превоз, које је дужно да се за издавање 

Упута обрати Одељењу у року од три дана, од дана пријаве промене односно замене такси возила 

за обављање такси превоза (у даљем тексту: замена возила). 

Одељење, уз Упут издаје образац за идентификацију возила, у којем податке попуњава 

превозник. 

Члан 6 

О раду Комисије води се записник, који садржи: 

1. датум и место испитивања погодности возила; 

2. имена присутних чланова Комисије; 

3. податке о власнику возила, односно кориснику возила по основу уговора о лизингу; 

4. податке о идентификацији и прегледу возила чија се погодност испитује; 

5.напомену, односно, примедбе Комисије о утврђеним недостацима приликом испитивања 

погодности возила и рок за њихово отклањање 

Записник потписују чланови Комисије и власник, односно корисник возила. 

Примерак записника у којем су констатоване неправилности, односно недостаци у којем је 

одређен рок за њихово отклањање уручује се власнику, односно, кориснику возила. 

 

Члан 7 

Испитивању погодности возила поред чланова Комисије, присуствује овлашћено лице у 

правном лицу, односно предузетник или физичко лице коме је Одељење издало Упут. 

Пре почетка испитивања погодности возила, лице из става 1. овог члана дужно је да 

Комисији преда Упут, документа набројана у упуту и читко попуњен образац за идентификацију 

возила. 

Уколико лице из става 1. овог члана не приложи тражена документа, односно доказе, 

Комисија неће извршити испитивање погодности возила, већ ће сачинити записник са напоменом, 

односно примедбама о утврђеним недостацима и одредиће рок за њихово отклањање. 

 

Члан 8 

Испитивање погодности возила обухвата: 

1. поступак идентификације возила; 

2. визуелни преглед возила; 

3. функционални преглед возила. 

Члан 9 

Комисија обавља идентификацију возила, на основу увида у саобраћајну дозволу возила и 

возило, при чему се проверавају подаци који су унети у образац за идентификацију возила. 

О евентуалним недостацима утврђеним током поступка идентификације возила, Комисија 

сачињава записник са примедбама и одређује рок за отклањање недостатака. 
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Члан 10 

Након завршеног поступка идентификације возила, Комисија обавља визуелни преглед 

возила. 

Визуелним прегледом возила, Комисија утврђује испуњеност следећих услова: 

1. да је возило без спољашњих оштећења (на лимарији, браницима, стаклима, фаровима); 

2. да је унутрашњост возила (седишта, оплате врата и крова, подне облоге, облоге простора за 

смештај пртљага, рукохвати, ручице за отварање врата, ручице за отварање прозора и слично) без 

оштећења; 

3. да је возило чисто; 

4. да возило има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача; 

5. да су седишта у возилу правилно постављена и причвршћена, тако да путник гледа у правцу 

кретања возила, а да задњи део седишта обезбеђује довољну сигурност путника; 

6. да возило има најмање четворо врата; 

7. да возило на крову има кровну ознаку "ТАXИ"; која је са обе стране истог изгледа и да је 

опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке; 

8. да возило има таксиметар који мора бити исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран, 

постављен тако да износ који откуцава буде видљив корисницима превоза и да се укључењем 

истог, светло на кровној ознаци "ТАXИ" искључује; 

9. да је кровна ознака "ТАXИ" повезана са системом за напајање електричном енергијом возила 

помоћу одговарајућег прикључка који омогућује да се осветљавајући део кровне ознаке 

аутоматски пали, односно гаси преко таксиметра;. 

10. да возило има противпожарни апарат, сервисиран у складу са Законом; 

11. да се у возилу на видном месту налази истакнут идентификациони картон такси возача; 

12. да возило има исправан систем за грејање и хлађење (клима уређај); 

13. да возило испуњава услове у погледу границе издувне емисије; 

14. да је под возила прекривен подлогом која је издржљива, спречава клизање и стварање 

прашине; 

15. ако је висина пода возила од тла већа од 410 мм, мора постојати степеник обложен подлогом 

која се не клиза; 

16. да је покривка унутрашњости возила и крова правилно израђена и постављена; 

17. да је свако седиште у возилу опремљено сигурносним појасевима према декларацији 

произвођача, без видљивих оштећења и нечистоћа у возилу. 

 

Члан 11 

Након завршеног визуелног прегледа возила, Комисија обавља функционални преглед 

возила. 

Функционалним прегледом возила, Комисија врши проверу исправности рада следећих 

уређаја и опреме: 

1. светлосно-сигналних делова и уређаја на возилу (сијалице, фарови, мигавци, кровна ознака и 

слично); 

2. помоћних уређаја на возилу (брисачи ветробранских стакала, брисачи фарова ако постоје, 

вентилација возила, електричне команде за отварање прозора, подешавање наслона седишта, 

померање седишта, клима уређаја и слично); 

3. таксиметра, који мора бити исправан, баждарен на важећу тарифу, пломбиран и постављен тако 

да износ који откуцава буде видљив корисницима превоза и да се укључењем истог, светло на 

кровној ознаци "ТАXИ", искључује; 

4. унутрашњег осветљења које осветљава простор за путнике; 

5. врата возила која се са спољне и унутрашње стране отварају без помоћи возача и да се прозори 

правилно отварају и затварају. 

6. инсталације за осветљење кровне ознаке повезане на прикључак на возилу преко таксиметра, 

тако да се аутоматски пали или гаси сијалица која осветљава натпис "ТАXИ" на кровној ознаци. 

Ако Комисија у поступку визуелног и функционалног прегледа возила утврди да возило не 

испуњава услове прописане одредбама члана 10. и 11. овог правилника, обуставиће поступак 
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испитивања погодности возила, сачиниће записник са примедбама и одредиће рок за отклањање 

уочених недостатака. 

Члан 12 

Након спроведеног поступка испитивања погодности возила, Комисија доставља Одељењу 

записник о испитивању погодности возила за обављање такси превоза. 

 

Члан 13 

Одељење, на основу достављеног записника Комисије, издаје потврду о погодности такси возила 

за обављање такси превоза, са роком важења од годину дана, од дана издавања потврде. 

 

Члан 14 

Ако Комисија у поступку испитивања погодности возила за обављање такси превоза утврди 

недостатке на возилу правног лица, предузетника, односно физичког лица, сачиниће записник са 

примедбама и одредиће рок за отклањање уочених недостатака. 

Одељење ће одбити захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза на територији 

Општине, ако правно лице, предузетник, односно физичко лице упућено на испитивање 

погодности возила, на основу захтева за издавање одобрења за обављање такси превоза, не 

отклони недостатке на возилу утврђене записником Комисије, у остављеном року. 

III  ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

Општине Житиште". 

 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Општинско веће                                                                               

Број: IV-06-76/2021-1 

Дана:  29.7.2021. ГОДИНЕ 

Житиште 

                                                                                            Председник Општинског већа 

                                                                                               Председник општине 

 

                                                                                              Митар Вучуревић с.р. 
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На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, број 129/2007, 83/2014-

др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018), члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист 

Општине Житиште“, број 10/2019 – пречишћен текст), члана 2. Одлуке о Општинском већу 

општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 16/2008) и члана 7. Oдлуке о такси 

превозу на територији Општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“ број 28/2021) 

Општинско веће на седници одржаној дана   29.07.2021. године, донело је 
 

 

РЕШЕЊЕ 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА 

ИСПИТИВАЊЕ ПОГОДНОСТИ ТАКСИ ВОЗИЛА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА 

 

I 

Образује се Комисија за испитивање погодности такси возила за обављање такси превоза  (у 

даљем тексту: Комисија). 

II 

За чланове Комисије именују се:  

1. Mарија Стојановић- за Председника Комисије 

2. Младен Сирар, за члана 

3. Предраг Лучић, за члана 

4. Ненад  Ђукић, за заменика члана  

5. Немања Карагић, за заменика члана 

 

III 

Основни задатак Комисије је да на основу упута издатог од стране надлежног органа врши 

испитивање погодности такси возила за обављање такси превоза прописаних Oдлуком о такси 

превозу на територији Општине Житиште и Правилником о испитивању погодности такси возила 

за обављање такси превоза. 

  

IV 

Комисија се именује на период од две године. 

V 

Решење објавити у „Службеном листу Општине Житиште“. 

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

Општинско веће                                                                               

Број: IV-06-76/2021-2 

Дана:  29.7.2021.  

Житиште 

                                                                                            Председник Општинског већа 

                                                                                               Председник општине 

 

                                                                                            Митар Вучуревић с.р. 
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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Општина Житиште 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

Број: IV-06-76/2021-6 

Дана: 29.7.2021. године 

Ж и т и ш т е 

 

На основу члана 60., 61., 61а. и 64а. Закона о пољопривредном земљишту („Службени 

гласник  Републике Србије“ број 62/2006,  65/2008 41/2009, 112/2015, 80/2017 и 95/2018 - др. 

закони ) и члана 61. Статута општине Житиште („Службени лист Општине Житиште“, број 

10/2019 – пречишћен текст), Општинско веће Општине Житиште  на седници одржаној дана 

29.7.2021. године, донело је  

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ 

ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА  И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ 

ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

I 

Мења се члан II Решењa о образовању Комисије за израду предлога Годишњег програма 

заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини у Oпштини 

Житиште („Службени лист Општине Житиште“ бр. 45/2020), тако да гласи:  

 

„Комисију чине председник и 5(пет) чланова,  и то: 

 

Председник Комисије: 

- Велемир Петровић из Српског Итебеја.   

 

Чланови Комисије: 

1. Ранко Узелац из Банатског Карађорђева; 

2. Атила Патаи из Новог Итебеја; 

3. Јоца Катић из Житишта; 

4. Вукашин Томић из Равни Тополовца; 

5. Маринко Ђукић из Житишта.“ 

 

II 

 У осталим деловима Решење остаје непромењено. 

 

III 

Ово Решење објавити у  ''Службеном листу општине Житиште“. 

 

 

                           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА  

      ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

      

                                                                            Митар Вучуревић с.р. 
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На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гласник РС“ 

број 41/2009, 53/2010, 101/2010, 32/2013 – одлука УС 55/2014, 96/2015 и 9/2016, 41/2018, 87/2018, 

23/2019, 128/2020),  и члана 61. Статута општине Житиште- пречишћен текст („Сл. лист општине 

Житиште“ број10/2019), Општинско веће општине Житиште на седници одржаној  29. 7. 2021. 

године донело је 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ИЗМЕНИ  И ДОПУНИ  РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ САВЕТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ 

САОБРАЋАЈА ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

                   

I 

     У  Решењу   о образовању Савета за безбедност саобраћаја број:  IV- 22-1/2013 од 25.  2. 2013. 

године (Службени лист општине Житиште 6/2013, 36/2013, 29/2015, 21/2017, 5/2018 11/2019 и 

28/2020)  у члану  I у ставу  другом мења се  члан Савета за безбедност саобраћаја   именован у 

тачки 5. Решења,  односно    Јешић Драгану – представнику ПУ Зрењанин – ПС Житиште 

престаје мандат члана Савета ,  а за члана Савета именује се Иван Радин –командир 

полицијске испоставе у Житишту, мајор полиције, као представник ППУ Зрењанин  ПС   

Житиште. 

         Остале одредбе решења остају непромењене.    

II 

         Решење о измени и допуни објавити у ,,Службеном листу Општине Житиште “. 

Образложење 

          Овим Решењем се врши измена и допуна Решења о образовању Савета за саобраћај  

Општине Житиште на предлог МУП Дирекција Полиције, Подручна полицијска управа Зрењанин, 

полицијска станица у Житишту. Како је досадашњем члану Савета  Драгану Јешићу, престао 

радни однос у МУП услед пензионисања потребно је извршити измену и допуну Решења  

именовањем новог представника  ППУ Зрењанин  ПС Житиште. На основу прибављеног предлога 

овлашћеног предлагача Општинско веће за члана Савета за безбедност саобраћаја именује Ивана 

Радина,  командира полицијске испоставе у Житишту, мајора полиције, као представника  ППУ 

Зрењанин  ПС   Житиште. Како остале одредбе решења остају непоромењене то су и остали 

чланови савета непомењени те Савет за саобраћај општине Житиште  чине:  1. Митар Вучуревић – 

Председник Савета за безбедност саобраћаја, 2. Ђорђе Жужа – Заменик председника Савета, 3. 

Јене Лазар – представник локалне самоуправе, 4. Драгана Петковић – представник локалне 

самоуправе,  5. Иван Радин  – командир полицијске испоставе у Житишту, мајор полиције 

представник  ППУ Зрењанин  – ПС Житиште,  6. Радојица Иванчевић – представник ЈКСП 

„Екос“,7. Предраг Лучић – представник локалне самоуправе, 8. Младен Ајдуковић – представник 

локалне самоуправе,  9. Јелена Будимир – представник локалне самоуправе. 

         На основу свега наведеног решено је као у диспозитиву.             

    

Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

Опшштина Житиште 

Општинско веће 

Број: IV-06-76/2021-7                                                                Председник општинског већа, 

Дана: 29. 7. 2021. године                                                                        Председник општине Житиште 

                                                                                                                Митар Вучуревић с.р. 
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ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ 

 

1. Правилник о испитивању погодности такси возила за обавлјање такси превоза .......... 1. 

2. Решење о образовању Комисије за испитивање погодности такси возила за обављање такси 

превоза ....................................................................................................................................... 5. 

3. Решење о измени Решења о образовању Комисије за израду Годишњег програма заштите, 

уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине 

Житиште .................................................................................................................................... 6. 

4. Решење о измени и допуни Решења о образовању Савета за безбедност саобраћаја општине 

Житиште .................................................................................................................................... 7. 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ на основу члана 30. Закона о јавном 

информисању и медијима („Службени гласник Р. Србије“ 83/2014, 58/2015 и 12/2016) не сматра се 

јавним гласилом, те се сходно наведеној одредби не налази се у Регистру јавних гласила. Издавач: 

Општинска управа Житиште, Цара Душана 15. 

Главни и одговорни уредник: Биљана Зубац 

Службени лист Општине Житиште излази по потреби 


