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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: 
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‐ Щтеди јавни прпстпр, јер смаоује интензитет кприщћеоа приватних аутпмпбила; 

‐ 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. МЕТПДПЛПШКИ 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. 
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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 ппсебнпј коизи. 
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Ппсебна активнпст у пквиру пве фазе билп је пбезбеђеое ппстпјеће прпјектне дпкументације и 

инфпрмаципне пснпве пд стране Нарушипца, пднпснп датаљна 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 шаса5.  

‐ 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.  

                                                           
5 Резултати истраживаоа – анкете свих ушесника у систему (кприсника, такси впзаша, експерата) дати су у Прилпгу 2. 
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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

1.030 km2

теритприје
града Бепграда 415

анкетираних
такси впзаша

60%
такси впзила 

у систему

15,5 милипна 
захтева из

база ппдатака

154
такси 

стајалищта
7

експерата из 
пбласти јавнпг 

трансппрта
путника 

10
шланпва

пперативнпг 
тима

37
истаживаша

2.068
анкетираних
кприсника

6.500
шаспва 
рада
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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. АНАЛИЗА ППСТПЈЕЋЕГ СТАОА ТАКСИ СИСТЕМА У БЕПГРАДУ 

3.1. Правни и регулатпрни пквири у кпјима функципнише такси систем 

Према делатнпсти, такси превпз путника припада сектпру сапбраћаја и складищтеоа (сектпр Х) 

грани 49.3 - пстали кппнени превпз путника и пбухвата такси превпз и псталп изнајмљиваое 

путнишких впзила сa впзашем. У регулатпрнпм смислу, делатнпст такси превпза путника крпвнп је 

ближе дефинисана Закпнпм п превпзу путника у друмскпм сапбраћају, дпк су ппједине активнпсти 

унутар система кап щтп су нашин приступа тржищту, услпви за пбављаое такси превпза, услпви за 

правна лица и предузетнике, карактеристике и пбележја впзила, нашин пбављаоа делатнпсти и др. 

пренесени у ингеренцију на нивп лпкалних сампуправа, кпје прпписују правилнике, пдлуке и 

рещеоа у циљу детаљнпг регулисаоа пве делатнпсти на административнпм ппдрушју свпг 

града/ппщтине. Приказ закпнских и регулатпрних аката кпји се пднпсе на такси систем у граду 

Бепграду дат је у наставку текста. 

Закпни 

Закпн п превпзу путника у друмскпм сапбраћају ("Сл.гласник РС", бр. 68/2015, 41/2018, 44/8018 - 
др. закпн, 83/2018, 31/2019 и 9/2020)  

Пснпвни закпн кпјим се уређује делатнпст јавнпг превпза путника и превпза лица за сппствене 

пптребе у  друмскпм сапбраћају у дпмаћем и међунарпднпм превпзу, пружаоа станишних услуга 

на аутпбуским станицама и инспекцијски надзпр. Према пвпм закпну, такси превпз је дефинисан 

кап јавни превпз кпји се пбавља путнишким впзилпм и за кпји се накнада превпза пбрашунава 

таксиметрпм. Закпн дефинище пснпвне ппјмпве у такси превпзу: такси превпзник, такси тарифа, 

таксиметар, такси стајалищте, такси впзаш, такси дпзвпла за впзаша впзила, впзилп за пбављаое 

такси превпза и др. Ппсебнп је закпнпм утврђена надлежнпст инспекцијскпг надзпра над 

пбављаоем делатнпсти пд стрaне републишкпг инспектпра за друмски сапбраћај, инспекције 

градске управе и кпмуналне пплиције. Закпнпм је ппсебнп уређенп пбављаое лимп сервиса 

(изнајмљиваое впзила са впзашем - такси превпз). 

Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима ("Сл.гласник РС", бр. 41/2009, 53/2010, 101/2011, 

32/2013 - пдлука УС, 55/2014, 96/2015 - др. закпн, 9/2016 - пдлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018 - 

др. закпн, 87/2018 и 23/2019) 

Закпн п безбеднпсти сапбраћаја на путевима генералнп уређује систем безбеднпсти сапбраћаја, 

правила сапбраћаја, ппнащаое ушесника у сапбраћају, надлежнпсти и пдгпвпрнпсти субјеката 

безбеднпсти сапбраћаја, услпве кпјe мпрају да испуоавају впзаши за управљаое впзилима, 

издаваое впзашких дпзвпла итд. На делатнпст такси превпза путника ппсебнп се пднпсе шланпви 

28, 61, 158, 187, 189, 190, 264, 275, 176, 335, 336 и 338 пвпг закпна. 

Закпн п пбавезнпм псигураоу у сапбраћају ("Сл.гласник РС", бр. 57/2009, 78/2011, 101/2011, 

93/2012 и 7/2013 - пдлука УС) 

Пвим закпнпм се уређује пбавезнп путнп псигураое у сапбраћају. Власници превпзних средстава 

кпјима се пбавља јавни превпз путника, дужни су да закљуше угпвпр п пбавезнпм псигураоу пре 

негп щтп се превпзнп средствп стави у сапбраћај. Такпђе, власници превпзних средстава кпјима се 

пбавља јавни превпз путника дужни су да закљуше угпвпре п псигураоу путника у јавнпм превпзу 
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пд ппследица несрећнпг слушаја. Ппред тпга, власници мптпрних впзила дужни су да закљуше и 

угпвпр п псигураоу пд аутппдгпвпрнпсти за щтету кпју упптребпм впзила пришине трећим лицима. 

Закпнпм су регулисане накнаде щтете. 

Закпн п лпкалнпј сампуправи ("Сл.гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закпн, 101/2016 - др. 

закпн и 47/2018) 

Свака јединица лпкалне сампуправе (ппщтина или град) има у свпјпј надлежнпсти уређеое и 

пбезбеђеое пбављаоа и развпј кпмуналних делатнпсти, лпкални превпз, кприщћеое градскпг 

земљищта и ппслпвнпг прпстпра (шл. 20, став 1, ташка 2). У пквиру пве надлежнпсти, пргани управе 

града или ппщтине дужни су да прганизују пбављаое делатнпсти такси превпза путника на свпјпј 

теритприји, а у свему према ппглављу IV, деп 4., такси превпз, Закпна п превпзу путника у 

друмскпм сапбраћају. 

Закпн п привредним друштвима ( "Сл.гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закпн, 

5/2015, 44/2018 и 95/2018) 

Закпнпм п привредним друщтвима се уређују пблици прганизпваоа и пбављаоа привредних 

делатнпсти и оихпвп псниваое, управљаое, статусне прпмене, прпмене правне фпрме, престанак 

и др., кап и правни пплпжај предузетника. Пдпбраваое за пбављаое такси превпза издаје се 

привреднпм друщтву или предузетнику. 

Закпн п раду ( "Сл.гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - пдлука 

УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентичнп мишљеое) 

Пвај закпн је пснпвни закпн у свим пбластима рада, кпјим се уређују права, пбавезе и 

пдгпвпрнпсти из раднпг пднпса, кпји се уређују кплективним угпвпрпм и угпвпрпм п раду. 

Закпн п инспекцијскпм надзпру ( "Сл.гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закпн и 95/2018) 

Закпнпм п инспекцијскпм надзпру се уређује садржина, врсте и пблици и ппступак инспекцијскпг 

надзпра, пвлащћеоа и пбавезе ушесника у инспекцијскпм надзпру и др. Инспекцијски надзпр 

врщи прган државне управе надлежан за ппслпве инспекцијскпг надзпра. 

Правилници 

Правилник п ппдели мптпрних и прикључних впзила и техничким услпвима за впзила у 

сапбраћају на путевима ( "Сл.гласник РС", бр. 40/2012, 102/2012, 19/2013, 41/2013, 102/2014, 

41/2015, 78/2015, 11/2015, 14/2016, 108/2016, 7/2017 - исправка, 63/2017, 45/2018, 70/2018, 

95/2018 и 104/2018) 

Пвај правилник прпписује ппделу мптпрних впзила, услпве кпје впзила мпрају да испуоавају у 

ппгледу димензија, технишких услпва и уређаја, склпппва и технишких нпрматива и др.  

Правилник п испитиваоу впзила ( "Сл.гласник РС", бр. 8/2012, 19/2013, 31/2013, 114/2013, 

40/2014, 140/2014, 18/2015, 82/2015, 88/2016 п 108/2016) 

Правилник прпписује нашин и ппступак испитиваоа мптпрних и прикљушних впзила, издаваое 

увереоа и пптврда и впђеое евиденција п пбављеним испитиваоима мптпрних и прикљушних 

впзила. 
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Правилник п техничкпм прегледу впзила ( "Сл.гласник РС", бр. 31/2018 и 70/2018) 

Услпви кпје мпрају да испуоавају привредна друщтва кпја врще технишки преглед впзила, услпви и 

нашин врщеоа технишкпг прегледа впзила и евиденције кпје су привредна друщтва кпја врще 

технишки преглед впзила дужна да впде, прпписане су пвим правилникпм. 

Правилник п регистрацији мптпрних и прикључних впзила ( "Сл.гласник РС", бр. 69/2010, 

101/2010, 53/2011, 22/2012, 121/2012, 42/2014, 108/2014, 65/2015, 95/2015, 71/2017, 44/2018 - др. 

закпн и 63/2018) 

Пвим правилникпм уређују се, између псталпг и услпви за упис впзила у регистар, нашин и услпви 

за издаваое сапбраћајне дпзвпле, регистарских таблица и регистраципне налепнице, садржај, 

изглед и технишке карактеристике сапбраћајне дпзвпле, регистарских таблица и регистраципне 

налепнице, нашин ппстављаоа регистарских таблица и регистраципне налепнице итд. За впзила 

кпјима се пбавља такси превпз издају се регистарске таблице шија регистарска пзнака садржи 

латинишна слпва "ТX" на ппследое две ппзиције, кпје се у рпку пд седам дана накпн престанка 

пбављаоа такси превпза враћају пргану кпји их је издап. 

Уредба п услпвима и начину спрпвпђеоа субвенципнисане набавке путничких впзила за пптребе 

пбнпве впзнпг парка такси превпза кап јавнпг превпза: ("Сл.гласник РС", бр.  94/2019) 

Пвпм уредбпм се уређују услпви и нашин спрпвпђеоа субвенципнисане набавке путнишких впзила 

за пптрeбе пбнпве впзнпг парка такси превпза кап јавнпг превпза. Дефинисанп је кп и ппд кпјим 

услпвима има правп на субвенципнисану набавку путнишких впзила, кап и нашин ппднпщеоа 

захтева. 

Акти пргана лпкалне сампуправе 

Статут града Бепграда ("Сл. лист града Бепграда", бр. 39/2008, 6/2010 и 23/2013, "Сл. гласник 

РС", бр. 7/2016 - пдлука УС и "Сл. лист града Бепграда", бр. 60/2019) 

Статутпм града Бепграда уређују се права и дужнпсти града, нашин, услпви и пблици оихпвпг 

псниваоа и др. У шлану 25 статута уређује се надлежнпст града и навпди се да Град, прекп свпјих 

пргана, у складу са Уставпм и закпнпм уређује и пбезбеђује прганизацију и нашин пбављаоа такси 

превпза; издаје рещеое п испуоенпсти услпва за пбављаое лимп сервиса, впди евиденцију 

превпзника кпји имају правп на пбављаое лимп сервиса, врщи прпверу испуоенпсти услпва, за 

пбављаое лимп сервиса. 

Пдлука п такси превпзу ("Сл. лист града Бепграда", бр. 126/2016) 

Пдлукпм п такси превпзу уређују се ближи услпви за пбављаое такси превпза, ппсебни услпви за 

правнп лице и предузетника, услпви кпје треба да испуни такси впзилп, ппступак издаваоа 

пдпбреоа за пбављаое такси превпза, карактеристике и пбележја такси впзила, нашин 

пбележаваоа и кприщћеоа такси стајалищта, кап и нашин пбављаоа такси превпза путника на 

теритприји града Бепграда. 

Правилник п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији такси впзила ("Сл. лист града Бепграда", 

бр. 86/2017 и 6/2018)  
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Пвим правилникпм уређује се нашин и ппступак испитиваоа ппгпднпсти и класификација мптпрнпг 

впзила за такси превпз. Класификацију впзила врщи Кпмисија, а према брпју бпдпва пстварених пп 

пснпву критеријума (безбеднпсти впзила, ппгпднпсти за такси впзилп и защтите пкплине) у три 

класе: "I Лукс" класа, "I" класа и "II" класа. Наведени правилник је пптребнп усагласити са важећпм 

Пдлукпм п такси превпзу. 

Пптврда п испитиваоу ппгпднпсти и класификацији впзила садржи регистарску пзнаку впзила за 

кпју је издата и рпк важнпсти пптврде, кпји је гпдину дана пд дана издаваоа за впзила кпја су 

класификпвана у "I" и "I лукс" класу впзила, пднпснп щест месеци за впзила кпја су класификпвана 

у "II" класу впзила. 

Правилник п ванреднпм испитиваоу ппгпднпсти такси впзила ("Сл. лист града Бепграда", бр. 

11/2014) 

Пвим правилникпм дефинисанп је кп врщи ванреднп испитиваое ппгпднпсти такси впзила, кап и 

надлежну институцију кпја пдређује лпкацију на кпјпј се врщи испитиваое и уређује се нашин и 

ппступак ванреднпг испитиваоа мптпрнпг впзила за такси превпз. Наведени правилник је 

пптребнп усагласити са важећпм Пдлукпм п такси превпзу. 

Правилник п прпграму и начину пплагаоа испита за пбављаое такси превпза ("Сл. лист града 

Бепграда", бр. 109/2016) 

Прпграм и нашин пплагаоа испита п ппзнаваоу града Бепграда, прпписа из пбласти такси превпза 

путника и странпг језика дефинисан је наведеним правилникпм. Правилникпм је такпђе 

дефинисан и Прпграм испита. Испит се пплаже за дпбијаое сертификата п ппзнаваоу града 

Бепграда, прпписа из пбласти такси превпза путника и странпг језика. Сертификат се мпже 

кпристити самп у ппступку дпбијаоа такси дпзвпле, у складу са Пдлукпм п такси превпзу. 

Упутствп п изгледу и издаваоу такси исправа, пзнака и ценпвника ("Сл. лист града Бепграда", 

бр. 11/2014 и 3/2015) 

Пвим упутствпм се утврђује изглед, димензије, ппстављаое и издаваое такси исправа и пзнака, 

изглед и садржај ценпвника и пбавещтеоа. Такпђе је дефинисанп щта спада у исправе за такси 

впзаша, кап и щта се ппдразумева ппд пзнакама за такси впзилп. 

Правилник п раду аутп-такси превпзника на аерпдрпму "Никпла Тесла" Бепград ("Сл. лист града 

Бепграда", бр. 11/2014) 

Пвим правилникпм уређује се рад такси превпзника, пднпснп нашин рада и ппнащаоа такси 

впзаша на лпкацији пд ппсебнпг интереса за град Бепград – аерпдрпму „Никпла Тесла” Бепград. 

Такси впзаш кпји пбавља такси превпз на аерпдрпму „Никпла Тесла” Бепград, превпз мпра 

пбављати впзилпм кпје је класификпванп у „I лукс” класу, у складу са Пдлукпм п такси превпзу. 

Решеое п екпнпмски најнижпј цени пп кпјпј се аутп-такси превпз путника мпра пбављати на 

теритприји града Бепграда ("Сл. лист града Бепграда", бр. 11/2014) 

Цене такси превпза на теритприји града Бепграда утврђују се на пснпву наведенпг Рещеоа. Цена 

такси превпза дефинисана је важећпм тарифпм (тренутнп ппстпје три) и тп за старт, впжоу пп 
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килпметру и шекаое пп сату. Пвим рещеоем је такпђе дефинисана и висина накнаде за релације 

пд аерпдрпма „Никпла Тесла“. 

Пдлука п лпкалним административним таксама (,,Службени лист Града Бепграда’’, бр. 50/14, 

77/14, 17/15, 61/15, 96/16, 67/17, 85/18 и 26/19) 

Висина лпкалне административне таксе за списе и радое у извпрним ппслпвима кпје пбавља град 

Бепград и градске ппщтине на теритприји града Бепграда дефинисана је Пдлукпм. Тарифним 

брпјем 6 пдређена је висина таксе за списе и радое из пбласти јавнпг превпза кпје пбавља 

прганизаципна јединица Градске управе Града Бепграда.  

Прпграм пптреба за аутп – такси превпзпм у граду Бепграду за перипд пд 1. јануара 2015. 

гпдине дп 31. децембра 2019. гпдине  превпза („Сл. лист града Бепграда“ бр. 95/2014) 

У пквиру планираоа пптреба у јавнпм превпзу путника и ствари у граду Бепграду за перипд пд 1. 

јануара 2015. гпдине дп 31. децембра 2019. гпдине, утврђен је пптребан брпј такси впзила, шијим 

се радпм задпвпљавају пптребе за такси превпзпм у Бепграду. У пквиру планираних пптреба града 

за такси превпзпм из ташке 1. пвпг прпграма, утврђенп је да је за перипд пд 1. јануара 2015. дп 31. 

децембра 2019. гпдине пптребнп укупнп 5.000 такси впзила. 

Решеое п дпзвпљенпм брпју впзила за пбављаое такси превпза у граду Бепграду (,,Службени 

лист Града Бепграда’’, бр.109/2019) 

Пвим рещеоем дефинисан је брпј такси впзила за пбављаое такси превпза у граду Бепграду, за 

перипд пд 01.јануара 2020. гпдине и тп 4.149 впзила. У ташки II наведенп је да такси превпзници 

кпји на дан дпнпщеоа пвпг рещеоа пбављају делатнпст такси превпза и испуоавају услпве у 

складу са закпнпм и Пдлукпм п такси превпз, настављају са пбављаоем пве делатнпсти. Tашкпм III 

дефинисанп је да Секретаријат за јавни превпз, за впзила прекп пптребнпг брпја такси впзила 

датпг у ташки  I пвпг рещеоа, издаје сагласнпст за пбављаое делатнпсти такси превпза лицима кпја 

испуоавају услпве у складу са Пдлукпм Уставнпг суда IУ бр. 53/04 („Службени гласник РС”, брпј 

90/05). 

3.2. Пкружеое у кпме функципнише такси систем у Бепграду 

У пвпм ппглављу биће детаљнп анализирана сапбраћајнп-трансппртна пснпва и тржищте 

трансппртних услуга на теритприји града Бепграда. Имајући у виду прпстпрни пбухват пвпг 

студијскп-развпјнпг прпјекта у наредним ппглављима фпкус анализе је такси систем на ппдрушју 

Генералнпг плана. 

3.2.1. Анализа сапбраћајнп-трансппртне пснпве града Бепграда 

Теритпријални пбухват анализе сапбраћајнп-трансппртнпг система представља административнп 

ппдрушје града Бепграда, кпји се састпји пд 17 градских ппщтина: Барајевп, Впждпвац, Врашар, 

Грпцка, Звездара, Земун, Лазаревац, Младенпвац, Нпви Бепград, Пбренпвац, Палилула, Ракпвица, 

Савски венац, Спппт, Стари град, Суршин, Шукарица. Какп је већ наппменутп, теритприја на кпјпј се 

развип град Бепград, пбухвата 157 маоих и већих насеља, а оихпвп функципнисаое је 

прганизпванп у 208 месних заједница. Према Генералнпм урбанистишкпм плану, захваћени 

прпстпр је ппдељен на следећи нашин: 
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‐ Централна зпна  (3.206 ha) 

‐ Средоа зпна (8.532 ha) 

‐ Сппљна зпна (21.962 ha) 

‐ Рубна зпна (43.902 ha). 

Укупна ппврщина града изнпси 3.234 km2, щтп представља 3,65% ппврщине Републике Србије. 

Највећу ппврщину међу градским ппщтинама заузима ппщтина Палилула и пна изнпси 451 km2, 

щтп представља 13,9% укупне ппврщине града. Накпн Ппщтине Палилула следе Ппщтине Суршин и 

Шукарица. Најмаоу ппврщину имају централне градске ппщтине: Врашар, Стари град и Савски 

венац, са укупнп 76.602 ha.  

 

Бепград се дп скпрп сврставап у градпве са изразитп мпнпцентришнпм структурпм, нп сигурнп је 

да се пн ппстепенп трансфпрмище у град са два центра. Развпј  активнпсти у нпвпм делу града, 

услпвип је и прпмене у матрицама кретаоа, иакп оихпва прпстпрна дистрибуција није 

најппвпљнија и ппследица је наслеђене и јпщ увек мпнпцентришне структуре града. Према неким 

ппдацима степен „независнпсти” ппщтина (изражен прекп ушещћа интерних кретаоа у пквиру 

ппщтине) креће се пд 20% (Савски Венац) дп 60% (Земун). Свакп петп кретаое прелази прекп реке 

Саве, а приближнп 40% прплази крпз бепградску централну зпну.  

 

На нареднпј слици приказана је ппстпјећа путна и лпкална мрежа на теритприји града Бепграда, 

према важећпј административнпј класификацији. 

 

За стари деп града, на деснпј пбали реке 

Саве, карактеристишан је непптпун кружнп-

радијални кпнцепт путне мреже. За деп 

града на левпј пбали Саве карактеристишан 

је правилан пртпгпнални кпнцепт мреже. 

Кружнп-радијална мрежа није прикладна за 

маспвну упптребу путнишкпг аутпмпбила, 

али је вепма прикладна за виспкпефикасне и 

квалитетне ппдсистеме јавнпг трансппрта 

путника.  

Фпрмирана мрежа недпвпљнпг капацитета у 

старпм делу града један је пд пснпвних 

узрпка виспких времена путпваоа на мрежи, 

пднпснп сниженпг нивпа квалитета услуге.  

Са друге стране, пртпгпнални кпнцепт 

улишне мреже у нпвпм делу града 

прикладнији је за маспвнију упптребу 

путнишких аутпмпбила. Сателитска насеља, 

кпја су саставни деп града, ппвезана су 

мрежпм путева I и II реда.   

Слика 3. Путна и лпкална мрежа у граду Бепграду  

 

Дужина мреже у ппстпјећем стаоу приказана је у нареднпј табели. 
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Табела 1. Дужина путне и лпкалне мреже на теритприји града Бепграда у 2017. гпдини 

Град 

Бепград 

Савремени  

кплпвпз 

Државни пут I реда  

(km) 

Државни пут II реда 

(km) 

Ппштински путеви  

(km) 
Укупнп 

Укупнп 
Савремени  

кплпвпз 
Укупнп 

Савремени  

кплпвпз 
Укупнп 

Савремени  

кплпвпз 

3.079,325 189,985 189,985 460,459 456,180 5.105,660 2.433,160 5.765,104 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2018, РЗС 
 

Према ппдацима из приказане табеле мпже се видети да ппстпји укупнп 5.756 km путне и улишне 

мреже, пд шега је вище пд пплпвине ппремљенп савременим кплпвпзним застпрпм. Државни 

путеви I реда су заступљени са приближнп 190 km, дпк путна мрежа II реда пбухвата 460 km. 

Пшекиванп, највећи деп мреже је лпкалнпг карактера и изнпси 5.105 km ппщтинских улица и 

путева, пд шега је 2.433 km са савременим кплпвпзпм. На жалпст, из прилпженпг се не мпже 

видети каква је дистрибуција мреже пп ппщтинама, нити се мпже детаљније сагледати оена 

детаљнија класификација. С пбзирпм да је у тпку реализација прпјекта категпризације улишне 

мреже града Бепграда, мпже се пшекивати да ће у нареднпм перипду пви ппдаци бити дпступни. 

 

Према тренутнп распплпживим ппдацима у граду Бепграду ппстпји пкп 8.000 улица – ташније 

7.664, пд шега је 4.714 у централним делпвима града. Такпђе, званишни ппдаци ЈП „БЕПГРAД ПУТ“, 

кпје пдржава пву мрежу, ппказују да у Бепграду ппстпји 1.767 km мреже тзв. првпг припритета 

(кпју углавнпм кпристи систем јавнпг трансппрта) и 491 km другпг припритета – укупнп тп је 2.258 

km мреже кпја шини оену пснпву. У трећу групу спада јпщ пкп 2.000 – 2.500 km мреже нижег ранга. 

Пд мреже кпја спада у тзв. примарну мрежу (617 km) 67% има самп једну траку у пппрешнпм 

прпфилу. 
 

Према ппдацима из SMARTPLANA Бепграда из 2017. гпдине, на теритприји 17 ппщтина путна и 

улишна мрежа има дужину пд пкп 5.800 km, са прекп 3.800 раскрсница (швпрпва), прекп 4.000 

двпсмерних и близу 800 једнпсмерних депница мреже. Из прилпженпг се мпже закљушити да се 

ради п врлп разгранатпј мрежи, али са ниским нивппм услуге. Мрежа улица намеоених кретаоу 

пещака, пещашке зпне и тргпви, представљају деп ппстпјеће сапбраћајне пснпве града. Генералнп, 

Бепград има вепма скрпмну путну мрежу, а према анализама рађеним за пптребе израде 

SMARTPLANA, дужина путне мреже на 1.000 станпвника најмаое је двпструкп маоа пд уппредивих 

еврппских градпва, нарпшитп у старпм делу града. Управљашки ппсматранп, тренутнп је улишна 

мрежа Бепграда ппремљена са прекп 600 сигналисаних раскрсница. У ппређеоу са великим 

градпвима (дп 1 семафпр на 1.000 станпвника) пвај брпј, кпји ппказује и нивп управљаоа 

сапбраћајем, у Бепграду је знатнп исппд стандарда.  

 

Aнализа приказана у даљем тексту, заснива се на тзв. урбанистишкпј категпризацији улишне и путне 

мреже, пднпснп категпризацији кпја је кприщћена у Генералнпм урбанистишкпм плану Бепграда.  
 

Путну мрежу шине аутппутеви и магистрални градски путеви кап и сабирни и приступни путеви, 

пднпснп путеви I и II реда. Aутппут или правилније градски аутппут, је депница сапбраћајне мреже 

крпз градскп ткивп кпја ппвезује ванградске путеве и пбилазницу са градпм. Пвакве 

сапбраћајнице, пп правилу, у пквиру града су намеоене ппвезиваоу удаљенијих прпстпра града и 

увек се категприщу кап највищи ранг у мрежи, јер су пп функципналнпм рангу са највищим 

брзинама и највищим нивппм услуге. Све раскрснице на пваквпј сапбраћајници су денивелисане, а 

градски аутппут функципнище у тзв. режиму пптпуне кпнтрпле приступа. Щирина впзних трака је 



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 26 пд 133 
 

пд 3,5 дп 3,75 метара. Градски аутппут у Бепграду је прпјектпван и изграђен са пппрешним 

прпфилпм пд 2+2 впзне траке (щирине 3,75 m) и једнпм тракпм за принуднп заустављаое впзила 

(щирине 2,5 m), а практишнп се целпкупан прпфил аутппута кпристи се за функципнисаое 

динамишкпг сапбраћаја. 

 

Према категпризацији улишне мреже, магистрале, пднпснп градске артерије су друге пп рангу и 

упбишајенп шине пснпвни кпстур сапбраћајница вищег ранга, пднпснп виспкп капацитивних делпва 

улишне мреже. Магистрале су тепријски решенп, најважније брзе градске улице. Пне су пп 

пплпжају у улишнпј мрежи најшещће лпнгитудинале или трансверзале кпје ппвезују разлишите 

градске целине, нпсипци су градскпг трансппрта и шине са градским аутппутем ппдсистем 

сапбраћајница вищег ранга. Трећи ранг у категпризацији улишне мреже пбухватају сапбраћајнице 

тзв. првпг реда кпје су важне кап везни делпви улишне мреже за јавни градски трансппрт. У пквиру 

тзв. примарне улишне мреже ппследои функципнални ранг су улице другпг реда. Пне се сматрају 

тзв. везним елементпм између примарне и секундарне улишне мреже и најшещће служе за 

ппвезиваое унутращоих прпстпра (зпна) у граду.  

 

У нареднпј табели, приказана је дужина путне и улишне мреже пп функципналним рангпвима 

према Изменама и дппунама Генералнпг плана Бепграда 2021. 
 

Табела 2. Примарна путна и улична мрежа на ппдручју Генералнпг плана Бепграда (у килпметрима) 

Град 

Бепград 

Градски 

аутппут 

Пбилазни 

аутппут 

Aутппут 

Бепград – 

Јужни 

Јадран 

Магистрале 
Улице I 

реда 

Улице II 

реда 
Кпридпри Укупнп 

42,0 48,0 12,0 278,0 209,5 329,6 20,6 940,0 

 

Из прилпженпг мпже се видети да у улишнпј мрежи Бепграда, пп ушещћу, дпминирају улице - 

сапбраћајнице I и II реда са 55 % и мпже се рећи да су пне и нпсипци „сапбраћајнпг система“ 

града.  
 

Према ппдацима Урбанистишкпг завпда (следећа табела), у ппстпјећем стаоу улишне мреже,  

најзаступљеније су сапбраћајнице са 2 и 2+2 впзне траке кпд магистрала, сапбраћајница I реда, 

али и кпд улица II реда. Тп генералнп знаши, да улишна мрежа Бепграда нема дпвпљнп капацитета 

за трансппртне пптребе града. Кпд магистрала пвакав прпфил је на дужини пд пкп 100 

килпметара, щтп шини нещтп маое пд 9 % распплпживе дужине мреже, щтп је пшигледнп 

недпвпљнп акп магистрале треба да „нпсе“ један квалитетан улишни систем.  
 

Табела 3. Категпризација сапбраћајне мреже и брпј впзних трака 

Тип 

сапбраћајнице 

Брпј впзних трака (дужина у km) 
УКУПНП 

1 2 3 4 5 6 

Aутппут 0 11 0 56 0 5 71 

Магистрални 2 179 2 80 0 14 277 

I ред 11 104 3 54 0 4 176 

II ред 20 434 0 38 0 1 494 

УКУПНП 33 728 5 228 0 24 1.018 
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Кап щтп је већ наппменутп, Бепград карактерищу две врлп разлишитп пбликпване и структуиране 

целине града – тзв. стари деп града и нпви деп града. У старпм делу града се кап знашајна мпже 

издвпјити веза градскпг аутппута са Булеварпм пслпбпђеоа кпји прекп трга Славија впди дп 

Теразија и центра града. Такпђе, вепма важан прикљушак  и ппвезиваое је пстваренп  прекп 

Булевара впјвпде Мищића, надаље улицпм Кнеза Милпща све дп Такпвске, Булевара десппта 

Стефана и Паншевашкпг мпста.  

 

На Нпвпм Бепграду пд важнијих сапбраћајница кпје се прикљушују на аутппут се мпже издвпјити 

улица Јурија Гагарина са прпдужеткпм дп улице Владимира Ппппвића и Булевара Никпле Тесле, 

улица Пмладинских бригада и Тпщин бунар. Паралелу аутппуту представља Булевар краља 

Aлександра са прпдужеткпм дп Бранкпвпг мпста и Булевара Михајла Пупина. Стари деп града има 

лпщију структуру улишне мреже, улице са маоим прпфилима и велику пптерећенпст улишним 

паркираоем. У нпвпм делу града улишна мрежа је правилније структуирана, са бпљим улишним 

прпфилима итд. Изградопм "Мпста на Aди" и "Пупинпвпг мпста", пстварена је нпва, вепма важна 

веза пва два мпста, кпја се впди прекп улица Херпја са Кпщара, Никпле Дпбрпвића, Марка 

Шелебпнпвића и сапбраћајнице Т6 и кпја се пд "Мпста на Aди" дп сапбраћајнице Т6 прптеже 

паралелнп са аутппутем. 
 

Недпстаци у структури улишне мреже услпвили су и недпстатке у даваоу припритета систему 

јавнпг трансппрта путника, шији је и саставни деп такси систем, щтп је нарпшитп видљивп када се 

ппсматра брпј и кпнтинуитет тзв. „жутих трака“ на делпвима улишне мреже. Недпстатак 

алтернативних рута и веза са примарнпм мрежпм, узрпкује свакпдневна загущеоа и ппремећаје у 

функципнисаоу динамишкпг сапбраћаја, щтп утише и на ефикаснпст и функципнисаое такси 

система. 
 

У нареднпм перипду, требалп би да се заврщи изградоа планираних делпва улишне мреже, и тп:  

 

‐ Северна тангента, на правцу Срем-банат, са нпвим мпстпм прекп Дунава и оене везе са 

Зреоанинским и Паншевашким путем; 

‐ Сппљна магистрална тангента (СМТ) - веза кпридпра X прекп денивелације “Ласта” на 

аутппуту са Паншевашким путем, укљушујући нпви мпст прекп Дунава (Aда Хуја); 

‐ Кпмплетираое СМТ-а на делу пд денивелације “Ласта” дп Ракпвишкпг пута; 

‐ Кпмплетираое унутращоег магистралнпг пплупрстена (УМП, дужина 17 km) пд денивелације 

Хиппдрпм дп Паншевашкпг мпста (депнице III и IV) прпјекат заппшет 2005.; 

‐ Заврщетак изградое пбилазнице на делу Батајница - Дпбанпвци, а на делу пд Ибарске 

магистрале дп Бубао Пптпка (прва фаза) и Бубао пптпк-Винша са нпвим мпстпм прекп Дунава 

(II фаза). 

 

На ужпј теритприји града, заппшета је изградоа Булевара Вудрпа Вилспна (дужине пкп 2 km) у 

прпстпру на кпме се гради „Бепград на впди“ (следећа слика левп). У щирем прпстпру пднпснп на 

пбпду пве зпне планирана је градоа нпвпг мпста прекп реке Саве и тунела планиране дужине пкп 

1.993 m, кпји би ппвезап пву лпкацију (Каменишка) са улицпм Десппта Стефана пднпснп 

Паншевашким мпстпм (следећа слика деснп). 
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Слика 4.Пплпжај Булевара Вудрпа Вилспна у 

пквиру прпстпра „Бепград на впди“ 

 

Слика 5. Пплпжај нпвпг мпста прекп реке Саве и тунела у 

централнпј градскпј зпни у Каменичкпј улици 

 

Када наведена тунелска веза буде изграђена, сапбраћајнице у центру града требалп би да буду 

растерећене за пкп 3.000 впзила пп сату. Истраживаоа ппказују да ће оиме сапбраћај у центру 

бити растерећен за 14 %, а укупнп време путпваоа треба да буде смаоенп за 10 %. 

3.2.2. Тржиште трансппртних услуга такси система 

Aнализа спцип-екпнпмских и демпграфских карактеристика изврщена је за ппдрушје града 

Бепграда са 17 бепградских ппщтина и тп: Барајевп, Впждпвац, Врашар, Грпцка, Звездара, Земун, 

Лазаревац, Младенпвац, Нпви Бепград, Пбренпвац, Палилула, Ракпвица, Савски венац, Спппт, 

Стари град, Суршин, Шукарица. У даљем тексту анализиране су најзнашајније спцип-екпнпмске и 

демпграфске карактеристике града Бепграда. 

 

Пснпвна сврха приказиваоа наведених карактеристика има за циљ ствараое свепбухватне слике п 

слпженпсти градскпг ппдрушја. У таквпм ппдрушју систем јавнпг трансппрта путника има 

незаменљиву улпгу у реализацији мпбилнпсти, какп станпвника града, такп и ппсетилаца. 

Разлишитпсти у сврхама кретаоа: пдлазак на ппсап, факултет, пдлазак у щкплу, ппсете 

здравственим устанпвама, рекреативним пбјектима или културним садржајима (ппзприщта, 

бипскппи и сл.), кап и прпстпрни размещтај пбјеката атракције, знашајнп утишу на услпжоаваое 

матрице кретаоа станпвника, кпја представља пплазну пснпву за прпјектпваое структуре и 

пснпвних елемената функципнисаоа такси система.    
 

Све приказане карактеристике пдликују се и квалитативнпм кпмппнентпм, јер јаснп дефинищу и 

приказују структурне елементе кпји су ппсебнп знашајни за пптимизацију такси система. Генералнп 

гпвпрећи кпмплекснпст садржаја Бепграда (административнпг, ппслпвнпг, пбразпвнпг, 

здравственпг, културнпг, туристишкпг итд.), кап главнпг града Републике Србије, али и регипналнпг 

центра, умнпгпме утише на развпј и захтеве за ефикасним системпм јавнпг трансппрта путника, па 

самим тим и такси системпм. Све дп сада ппменуте карактеристике указују на изузетан пптенцијал 

тржищта трансппртних услуга града Бепграда.   

 

Град Бепград ппдељен је на 17 градских ппщтина – административних целина. У следећпј табели 

дати су пснпвни ппдаци п ппврщини ппщтина и брпју насеља кпја улазе у састав ппјединих 

ппщтина. 
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Табела 4. Ппвршине ппштинских теритприја и укупан брпј насеља 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Укупна ппвршина 2018. 

(km
2
) 

Брпј насеља 2018. 

1. Барајевп 213 13 

2. Впждпвац 148 4 

3. Врашар 3 - 

4. Грпцка 300 15 

5. Звездара 31 - 

6. Земун 150 1 

7. Лазаревац 383 34 

8. Младенпвац 339 22 

9. Нпви Бепград 41 - 

10. Пбренпвац 410 29 

11. Палилула 451 7 

12. Ракпвица 30 - 

13. Савски венац 14 - 

14. Спппт 271 17 

15. Стари град 5 - 

16. Суршин 288 7 

17. Шукарица 157 7 

ГРAД УКУПНП 3.234 157 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији 2019, РЗС 

 

Укупна ппврщина града изнпси 3.234 km2, щтп представља 3,65% ппврщине Републике Србије. 

Највећу ппврщину међу градским ппщтинама заузима ппщтина Палилула и пна изнпси 451 km2, 

щтп представља 13,9% укупне ппврщине града Бепграда. Накпн ппщтине Палилула следе ппщтине 

Суршин и Шукарица. Најмаоу ппврщину имају централне градске ппщтине Врашар, Стари град и 

Савски венац, али ппсматранп са друге стране имају вепма велику густину станпваоа. 

 

На теритприји Града Бепграда има укупнп 157 насеља, при шему су та насеља већинпм у 

ппщтинама щирег градскпг ппдрушја, имајући у виду кпнтинуалнпст градое централнпг урбанпг 

ппдрушја. Такп је на пример Лазаревац ппщтина са највећим брпјем насеља, шак 34. 

 

Према ппдацима за 2018. гпдину у Бепграду је регистрпванп 208 месних заједница, пд кпјих је 

највище у Лазаревцу (42). Густина насељенпсти на теритприји града Бепграда изнпси 523 

станпвника/km2. 

3.2.2.1. Станпвништвп 

Према званишнпм пппису брпја станпвника из 2011. гпдине, у Бепграду је билп 1.659.440 

станпвника. За разлику пд ппдатка да је у Републици Србији забележенп смаоеое брпја 

станпвника за 4,1% у пднпсу на ппследои ппписа из 2002. гпдине, у Бепграду је забележен 

апсплутни ппраст брпја станпвника за 83.316 станпвника.  
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Имајући наведенп у виду највећи ппраст брпја станпвника забележен је у ппщтинама Звездара 

(14,5%), Суршин (13,2%), Палилула (11,3%) и Грпцка (11,2%). С пбзирпм да је 2011. гпдине уједнп и 

ппследои пут врщен пппис станпвника, у следећпј табели приказане су, ппред ппписаних 

(стварних вреднпсти), прпцеоене вреднпсти брпја станпвника за 2018. гпдину. 
 

Табела 5.  Брпј станпвника према пппису из 2011. гпдине са прпценпм за 2018. гпдину 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Брпј станпвника према 

пппису из 2011. гпдине 

Прпцеоени брпј станпвника  

за 2018. гпдину 

Густина станпвника 

(станпвника / km
2
) 

1. Барајевп 27.110 26.855 126 

2. Впждпвац 158.213 168.841 1.141 

3. Врашар 56.333 57.607 19.202 

4. Грпцка 83.907 86.585 289 

5. Звездара 151.808 165.739 5.346 

6. Земун 168.170 174.197 1.161 

7. Лазаревац 58.622 56.865 148 

8. Младенпвац 53.096 51.889 153 

9. Нпви Бепград 214.506 213.742 5.213 

10. Пбренпвац 72.524 72.124 176 

11. Палилула 173.521 183.003 406 

12. Ракпвица 108.641 108.198 3.607 

13. Савски венац 39.122 35.732 2.552 

14. Спппт 20.367 19.819 73 

15. Стари град 48.450 45.253 9.051 

16. Суршин 43.819 46.406 161 

17. Шукарица 181.231 177.338 1.130 

ГРAД УКУПНП 1.659.440 1.690.193 523 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији 2019, РЗС 

 

Из табеле се мпже упшити да укупнп прпцеоенп ппвећаое брпја станпвника за Бепград изнпси 

1,9%. Ппщтине у кпјима је прпцеоен раст брпја станпвника су: Впждпвац (6,72%), Врашар (2,26%), 

Грпцка (3,19%), Звездара (9,18%), Земун (3,58%), Палилула (5,46%) и Суршин (5,90%). Пд 

приказаних, највеће прпцеоенп ппвећаое је за ппщтину Звездара, пд 9,18%. У свим псталим 

ппщтинама предвиђенп је смаоеое брпја станпвника, међу кпјима је највећи прпценат смаоена у 

ппщтинама Савски венац (8,66%) и Стари град (6,60%).  

 

Укупан брпј дпмаћинстава у Бепграду је 606.433 са прпсешнп 2,7 лица пп једнпм дпмаћинству, щтп 

је ппследица непрекиднпг ппадајућег тренда вреднпсти пвпг ппказатеља. У следећпј табели дат је 

приказ структуре станпвника града Бепград према пснпвним старпсним категпријама станпвника. 

 

Прпцеоена прпсешна старпст станпвника у 2018. гпдини изнпси 42,39 гпдина, щтп представља 

ппвећаое пд 1,4% у пднпсу на прпсешну старпст из 2011. Према истпм пппису из 2011. гпдине 

прпсешна старпст пспба мущкпг ппла изнпси 40,3 гпдине, пднпснп 43,2 гпдине за пспбе женскпг 

ппла.   

 



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 31 пд 133 
 

Табела 6. Старпсна структура станпвника према прпценама за 2018. гпдину 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Старпсна категприја 

(0-6) (7-14) (15-64) (>65) 

1. Барајевп 1.654 2.110 16.807 6.284 

2. Впждпвац 12.646 11.794 112.049 32.352 

3. Врашар 4.331 3.615 36.888 12.773 

4. Грпцка 5.990 7.362 57.157 16.076 

5. Звездара 12.720 12.388 111.321 29.310 

6. Земун 13.424 14.121 114.977 31.675 

7. Лазаревац 4.294 4.704 38.144 9.723 

8. Младенпвац 3.725 4.127 33.397 10.640 

9. Нпви Бепград 16.782 15.947 136.613 44.400 

10. Пбренпвац 5.227 6.045 46.924 13.928 

11. Палилула 14.012 14.144 123.864 30.983 

12. Ракпвица 7.271 8.561 71.090 21.276 

13. Савски венац 2.947 2.370 22.554 7.861 

14. Спппт 1.219 1.467 12.463 4.670 

15. Стари град 3.708 2.412 28.327 10.806 

16. Суршин 3.445 4.092 31.310 7.559 

17. Шукарица 11.467 13.517 118.449 33.905 

ГРAД УКУПНП 124.862 128.776 1.112.334 1.690.193 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији 2019, РЗС 
 

 

У следећпј табели дата је структура станпвнищтва према щкплскпј спреми, на ппдрушју 

анализираних ппщтина. Из табеле је мпгуће упшити да, према пппису, укупан брпј станпвнищтва 

без спреме изнпси 16.751, щтп шини 1,17% укупнпг брпја станпвнищтва у Бепграду. Непптпунп 

пснпвнп пбразпваое стеклп је 58.259 пспба, щтп представља 4,08% укупнпг брпја станпвнищтва. 

Укупан брпј станпвника кпји има Пснпвнп пбразпваое је 198.842 щтп шини 13,94%.  

 

Највећи брпј људи на теритприји града Бепграда има Средое пбразпваое, укупнп 749.079 људи, 

пднпснп 52,50%. Вище пбразпваое стеклп је 117.137 пспба, щтп у укупнпм узпрку представља 

8,22%. Брпј људи кпји је стекап виспкп пбразпваое 279.642, щтп представља 19,60%. На крају, 

ппстпји један брпј испитаника за кпје није билп мпгуће утврдити струшну спрему, и изнпси пкп 

7.000, пднпснп 0,49% у укупнпм узпрку. У табели 7. приказани су резултати истраживаоа 

активнпсти грађана на теритприји Града Бепграда за 2018. гпдину. 

 

На теритприји града Бепграда стппа активнпсти станпвнищтва изнпси 56,2%, пднпснп стппа 

неактивнпсти 43,8%. Укупан брпј заппслених на теритприји града изнпси пкп 720 хиљада људи, 

щтп представља 50,1% стппу заппсленпсти. Стппа незаппсленпсти у Бепграду изнпси 10,9%, щтп 

шини 87,7 хиљада људи (Табела 8.). 
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Табела 7. Структура станпвништва старпг више пд 15 гпдина према стручнпј спреми 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Без 

шкплске 

спреме 

Непптпунп 

пснпвнп 

пбразпваое 

Пснпвнп 

пбразпваое 

Средое 

пбразпваое 

Више 

пбразпваое 

Виспкп 

пбразпваое 

1. Барајевп 468 2.112 4.885 13.153 1.135 1.214 

2. Впждпвац 1.197 4.052 17.250 72.102 12.081 29.961 

3. Врашар 149 521 3.545 19.428 4.899 21.278 

4. Грпцка 1.426 4.298 14.939 41.226 4.006 4.357 

5. Звездара 833 3.297 14.595 67.865 12.257 30.575 

6. Земун 2.101 5.852 20.624 81.208 11.603 21.358 

7. Лазаревац 1.102 5.044 10.237 27.845 2.144 3.268 

8. Младенпвац 974 4.712 10.062 24.051 2.482 2.997 

9. Нпви Бепград 1.312 3.815 17.185 87.546 19.600 56.213 

10. Пбренпвац 1.621 5.813 13.637 33.788 2.692 3.851 

11. Палилула 1.904 5.232 22.672 81.321 11.379 24.947 

12. Ракпвица 654 2.629 11.696 52.597 8.725 16.372 

13. Савски венац 135 523 2.890 14.743 3.360 12.733 

14. Спппт 388 2.397 4.470 8.886 727 624 

15. Стари град 110 499 3.162 17.729 4.190 17.591 

16. Суршин 670 2.458 7.970 21.196 1.853 2.024 

17. Шукарица 1.707 5.005 19.023 84.395 14.004 30.279 

ГРAД УКУПНП 16.751 58.259 198.842 749.079 117.137 279.642 

Извпр: Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у 2011. гпдини, РЗС 

 

Стппа заппсленпсти у градским насељима града Бепграда изнпси 46,2%, дпк је стппа 

незаппсленпсти 14,0%. Aктивнпсти станпвнищтва у градским насељима представљена стпппм 

активнпсти изнпси 53,6%, дпк са друге стране, стппа неактивнпсти изнпси 46,4%.  

 

Табела 8. Структура станпвништва према статусу активнпсти у 2018. гпдини 

Ред. 

бр. 
Карактеристика станпвништва Бепградски регипн (x 10

3
) 

1. Aктивнп 807,7 

2. Заппсленп 720 

3. Незаппсленп 87,7 

4. Неактивнп 628,9 

5. Стппа активнпсти (%) 56,2 

6. Стппа заппсленпсти (%) 50,1 

7. Стппа незаппсленпсти (%) 10,9 

8. Стппа неактивнпсти (%) 43,8 

Станпвништвп старп 15 и више гпдина (x 10
3
) 1.436,6 

Извпр: Aнкета п раднпј снази у Републици Србији, 2018, РЗС 
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У следећпј табели приказани су ппдаци п раднпм статусу лица за бепградски регипн. Из табеле се 

мпже упшити да је највећи удеп лица кпја пбављају пдређени ппсап, билп да се пднпси на рад кпд 

другпг правнпг лица или ппкретаое сппственпг ппслпваоа. Таквих лица је у укупнпм узпрку 646,7 

хиљада. Незаппслених лица је пкп 3,5 пута маое, пднпснп 194,8 хиљада. Интересантнп је 

наппменути вепма велики брпј пензипнера у укупнпм узпрку, кпјих има 388,6 хиљада.   

 

Табела 9.  Структура станпвника Бепградскпг регипна према раднпм статусу  

Ред. 

бр. 
Статус лица Бепградски регипн (x 10

3
) 

1. 
Пбављају ппсап укљушујући неплаћени рад у ппрпдишнпм ппслу,  

укљушујући приправнике и лица кпја су на пракси 
646,7 

2. Незаппслени 194,8 

3. Ушеник/студент, ппстдиплпмац, лице на пбавезнпј пракси 133,6 

4. Пензипнер 388,6 

5. Лице са дугпрпшним трајним инвалидитетпм кпје не ради 11,0 

7. Дпмаћин/дпмаћица 52,9 

8. Другп неактивнп лице 8,2 

УКУПНП 1.436,6 

Извпр: Aнкета п раднпј снази у Републици Србији, 2018, РЗС 

 

У следећпј табели дати су ппдаци п миграципнпм кретаоу станпвнищтва. Интересантнп је 

наппменути да ппсматранп пп регипнима Републике Србије, Бепградски регипн и Регипн 

Впјвпдине су у 2018. гпдини имали ппзитиван миграципни салдп. Пд укупнп 25 пбласти у 

Републици Србији, највећи брпј миграципних кретаоа пстварен је на теритприји Бепградске 

пбласти, и тп 41,8% дпсељених лица и 36,0% пдсељених лица. Ппзитиван миграципни салдп за 

Бепград у 2018. гпдини изнпсип је 6.978 пспба у кприст дпсељених.  

 

Миграције станпвнищтва зависе пд великпг брпја фактпра, ппсебнп акп се гпвпри п дневним 

миграцијама везаним за ппсап, пднпснп пбављаое пдређене делатнпсти. У анализиранпм слушају 

највећи брпј кретаоа пбављају станпвници ппщтина Грпцка са 20.066 кретаоа на дневнпм нивпу, 

Палилула са 17.028 кретаоа, Пбренпвац са 14.451 кретаоем, Лазаревац са 12.496 кретаоа итд. 

Пнп щтп је интересантнп нагласити је да ппщтина Лазаревац има највећи брпј кретаоа унутар 

теритприје сппствене ппщтине, шак 11.424 кретаоа, дпк су кретаоа „у другпј ппщтини“, сведена на 

свега 1.072 кретаоа. 

 

У пквиру исте ппщтине, најмаое кретаоа пбави се у Ппщтини Земун, 1.232, дпк се најмаое 

кретаоа ка другпј ппщтини пбави из ппщтина: Савски венац (304), Стари град (342), Врашар (422) и 

Ракпвица (930). Претппставка је да, када су радна кретаоа у питаоу, највећи брпј станпвника из 

ппменутих ппщтина ради у истим, такп да нема пптребе за радним кретаоима ка другим 

ппщтинама. 
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Табела 10. Миграципна кретаоа станпвништва према ппштини дпсељеоа/пдсељеоа 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Дпсељени Пдсељени 

Из друге 

пбласти 

Из ппштина/градпва исте 

пбласти 

У другу 

пбласт 

У ппштине/градпве исте 

пбласти 

1.  Барајевп 122 399 87 369 

2.  Впждпвац 2.130 3.616 993 3.717 

3.  Врашар 717 1.953 364 2.033 

4.  Грпцка 499 982 331 794 

5.  Звездара 2.372 4.448 987 3.681 

6.  Земун 1.564 2.941 1.014 2.431 

7.  Лазаревац 302 233 274 362 

8.  Младенпвац 241 241 180 308 

9.  Нпви Бепград 1.753 4.203 1.089 4.733 

10.  Пбренпвац 353 511 251 457 

11.  Палилула 2.237 3.766 1.085 3.135 

12.  Ракпвица 858 2.079 536 2.374 

13.  Савски венац 418 1.155 233 1.597 

14.  Спппт 81 316 68 219 

15.  Стари  град 463 1.417 291 1.981 

16.  Суршин 290 792 204 420 

17.  Шукарица 1.387 2.770 822 3.211 

УКУПНП 15.787 31.822 8.809 31.822 

Извпр: Унутращое миграције, 2018, РЗС 

Табела 11. Дневне миграције активнпг станпвништва према занимаоу 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Aктивнп станпвништвп кпје пбавља занимаое 

У пквиру исте ппштине У другпј ппштини Укупнп 

1.  Барајевп 1.262 4.515 5.777 

2.  Впждпвац 1.377 4.907 6.284 

3.  Врашар - 422 422 

4.  Грпцка 4.897 15.169 20.066 

5.  Звездара - 1.459 1.459 

6.  Земун 1.232 3.147 4.379 

7.  Лазаревац 11.424 1.072 12.496 

8.  Младенпвац 4.326 3.963 8.289 

9.  Нпви Бепград - 2.502 2.502 

10.  Пбренпвац 7.492 6.959 14.451 

11.  Палилула 5.535 11.493 17.028 

12.  Ракпвица - 930 930 

13.  Савски венац - 304 304 

14.  Спппт 1.308 2.867 4.175 

15.  Стари  град - 342 342 

16.  Суршин 2.059 8.739 10.798 

17.  Шукарица 2.443 9.217 11.660 

УКУПНП 43.355 78.007 121.362 

Извпр: Пппис станпвнищтва, дпмаћинстава и станпва у 2011. гпдини, Републишки завпд за статистику, 2011. 
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Према ппдацима са ппписа станпвнищтва 2011. гпдине, у Бепграду има 702.775 станпва, щтп 

ппказује велишину пптенцијала прпстпрнп-временских кретаоа – миграција станпвника. Велишина, 

прпстпрна расппдела укупнпг стамбенпг фпнда, кап и брпј изграђених стамбених пбјеката у 2018. 

гпдини дати су у следећпј табели. 

 

Највећи брпј изграђених станпва у 2018. гпдини је на Впждпвцу, 1.218. Впждпвац је једна пд 

ппщтина кпја има изузетнп велики грађевински пптенцијал. Изграђен је кпмплекс станпва на 

Трпщарини, дуж улице Впјвпде Степе изграђен је велики брпј стамбених пбјеката, дпк се тренутнп 

гради кпмплекс „Впждпве капије“. Прва наредна ппщтина у кпјпј је изграђен највећи брпј станпва 

је Земун, са 965 изграђених пбјеката, дпк је наредна ппщтина Звездара са 903 изграђена стамбена 

пбјекта у 2018. гпдини. Пвакав тренд градое је вепма важан, имајући у виду да се на тај нашин у 

највећпј мери утише на акумулираое нпвих кретаоа, щтп се мпра узети у пбзир при будућем 

планираоу развпја такси система..    

 

Ппказатељ кпји дпста дпбрп ппказује степен изграђенпсти ппдрушја, је брпј изграђених станпва на 

1.000 станпвника ппщтине. У кпнкретнпм слушају, највећу вреднпст пвпг степена има ппщтина 

Савски венац, кпја има 11,1 изграђених станпва на 1.000 станпвника, затим ппщтина Врашар са 

изграђених 10 станпва на 1.000 станпвника. Све пстале ппщтине имају знашајнп маое вреднпсти 

пвпг ппказатеља. 

Табела 12. Стамбени фпнд пп ппштинама 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Брпј станпва 

(пппис 2011.) 

Брпј изграђених станпва 

у 2018. гпдини 

Изграђени станпви на 

1.000 станпвника 

1. Барајевп 10.705 36 1,3 

2. Впждпвац 69.770 1.218 7,2 

3. Врашар 31.283 578 10,0 

4. Грпцка 33.280 70 0,8 

5. Звездара 70.414 903 5,4 

6. Земун 63.983 965 5,5 

7. Лазаревац 22.401 180 3,2 

8. Младенпвац 19.989 125 2,4 

9. Нпви Бепград 89.712 340 1,6 

10. Пбренпвац 29.700 203 2,8 

11. Палилула 73.838 278 1,5 

12. Ракпвица 44.194 43 0,4 

13. Савски венац 19.709 395 11,1 

14. Спппт 8.318 76 3,8 

15. Стари град 27.303 141 3,1 

16. Суршин 14.650 54 1,2 

17. Шукарица 73.526 324 1,8 

ГРAД УКУПНП 702.775 5.929 3,5 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2019, РЗС 
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3.2.2.2. Екпнпмија, тржиште рада и заппсленпст 

У наредним табелама дати су ппдаци п брпју правних лица за анализиране ппщтине у Бепграду у 

2018. гпдини. Генералнп гпвпрећи брпј предузетника у пднпсу на брпј привредних друщтава је 

већи за 9.407, пднпснп, прпцентуалнп ппсматрајући на нивпу града, предузетници  шине 53,5%, дпк 

је прпцентуалнп ушещће привредних друщтава 46,5%.  

 

Пвп је, наравнп, ппследица сасвим другашије структуре привредних субјеката и предузетника у 

пднпсу на оихпву брпјнпст у централним градским ппщтинама. Примера ради највећи брпј 

предузетника скпнцентрисан је у ппщтини Нпви Бепград, 8.547, дпк најмаое предузетника има у 

ппщтини Барајевп, 1.088.  

 

Табела 13. Брпј правних лица према ппштинама у 2018. гпдини 

Ред. 

бр. 
Ппштина Правна лица 

1. Барајевп 544 

2. Впждпвац 7.431 

3. Врашар 5.997 

4. Грпцка 1.494 

5. Звездара 6.782 

6. Земун 7.333 

7. Лазаревац 1.049 

8. Младенпвац 874 

9. Нпви Бепград 13.829 

10. Пбренпвац 1.199 

11. Палилула 6.721 

12. Ракпвица 3.136 

13. Савски венац 6.177 

14. Спппт 352 

15. Стари град 9.692 

16. Суршин 1.170 

17. Шукарица 6.605 

ГРAД УКУПНП 80.385 

Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда, 2018. 

Када се гпвпри п тржищту рада, главни ппказатељ снаге једнпг града је степен незаппсленпсти 

станпвнищтва. Према ппдацима Секретаријата за управу (Статистишки гпдищоак Бепграда, 2018), 

стппа незаппсленпсти је 10,9%. Укупан брпј незаппслених лица на теритприји града Бепграда, у 

2018. гпдини је 80.858, пд кпјих је 47.429 жена. Брпј лица кпји први пут траже ппсап је 18.728, дпк 

је 62.129 људи већ билп у раднпм пднпсу. У следећпј табели дати су ппдаци п заппсленпсти у 

Бепграду, према анализираним ппщтинама, за 2018. гпдину. 
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Табела 14. Брпј заппслених станпвника у Бепграду у 2018. гпдини - гпдишои узпрак 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Укупнп  

заппслених 

Заппслени у 

правним лицима 

Приватни 

предузетници 

Густина 

заппслених 

(заппслених/ 

1.000 станпвника) 

1. Барајевп 3.931 2.766 1.165 293 

2. Впждпвац 53.619 46.113 7.506 369 

3. Врашар 38.168 32.608 5.560 397 

4. Грпцка 13.902 9.612 4.290 311 

5. Звездара 41.633 33.135 8.498 364 

6. Земун 62.080 54.081 7.999 352 

7. Лазаревац 22.713 20.478 2.235 384 

8. Младенпвац 9.610 6.995 2.615 299 

9. Нпви Бепград 142.903 132.791 10.112 395 

10. Пбренпвац 16.352 13.567 2.785 327 

11. Палилула 66.332 58.704 7.628 365 

12. Ракпвица 18.887 14.142 4.745 371 

13. Савски венац 102.415 99.005 3.410 438 

14. Спппт 3.802 1.947 1.855 290 

15. Стари град 62.337 57.132 5.205 451 

16. Суршин 16.133 14.353 1.780 319 

17. Шукарица 40.450 32.490 7.960 373 

ГРAД УКУПНП 717.998 629.921 85.349 365 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2019, РЗС 
 

Укупан брпј заппслених у 2018. гпдини на теритприји Града Бепграда је 717.998, кпји укљушује и 

2.728 људи, регистрпваних кап индивидуални ппљппривредници. Важан ппказатељ је и пднпс 

заппслених у правним лицима, пднпснп пдређенпј устанпви и брпј станпвника града кпји раде кап 

приватни предузетници.  

 

Брпј заппслених у правним лицима је 629.921, дпк је брпј приватних предузетника 85.349. Највище 

заппслених у правним лицима је у ппщтини Нпви Бепград 132.791. Накпн Нпвпг Бепграда следи 

ппщтина Савски венац са 99.005 заппслених у правним лицима. Пвп су уједнп и две ппщтине са 

највећим укупним брпјем заппслених, респективнп 142.903 и 102.415. Најмаое заппслених је у 

ппщтинама Спппт 3.802 и Барајевп 3.931.  

 

Интересантнп је наппменути и ппказатељ брпја заппслених на 1.000 станпвника (густина 

заппслених), кпји у пдређенпм смислу ппказује на равнпмернпст заппсленпсти према ппщтинама. 

Према пвпм ппказатељу највећи степен заппсленпсти имају ппщтине: Стари град – 451 заппслени 

на 1.000 станпвника и Савски венац 438 заппслених на 1.000 станпвника. Најмаои брпј заппслених 

према пвпм ппказатељу има ппщтина Спппт (290). У циљу детаљније анализе у наредним 

табелама дати су ппдаци п заппсленпсти пп сектприма делатнпсти у граду Бепграду у 2018. 

гпдини. 
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Табела 15. Заппслени пп сектприма делатнпсти у 2018. гпдини - гпдишои прпсек 

Р.бр. Ппштина 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Барајевп 57 3 857 46 65 258 776 236 193 81 

2. Впждпвац 172 26 5.876 832 1.091 5.525 10.046 2.368 1.886 2.391 

3. Врашар 109 53 1.840 1.084 416 2.027 5.747 1.191 2.320 2.099 

4. Грпцка 127 28 2.853 73 362 1.174 3.348 994 348 295 

5. Звездара 82 9 3.312 306 1.147 3.764 8.779 2.984 1.698 1.586 

6. Земун 201 13 10.018 471 424 3.815 15.487 5.141 2.419 1.600 

7. Лазаревац 118 9.094 2.944 748 759 824 2.153 575 693 105 

8. Младенпвац 171 3 2.433 110 293 312 1.736 489 388 121 

9. Н. Бепград 655 283 7.534 1.585 550 7.250 28.117 7.598 5.147 12.351 

10. Пбренпвац 17 13 3.226 1.925 302 692 2.330 1.118 386 155 

11. Палилула 1.795 120 8.119 181 679 2.957 11.023 4.522 2.499 4.324 

12. Ракпвица 115 28 2.482 169 183 852 5.490 1.178 669 632 

13. Савски венац 115 21 2.139 105 283 2.268 4.759 4.099 2.204 3.801 

14. Спппт 10 0 1.392 35 99 303 530 190 169 55 

15. Стари град 60 32 3.192 753 252 1.592 7.643 2.704 4.719 6.875 

16. Суршин 386 13 2.942 6 78 691 4.506 4.879 539 84 

17. Шукарица 49 19 5.451 314 1379 2.483 9.204 3.126 1.576 2.081 

ГРAД УКУПНП 4.240 9.770 66.611 8.744 8.362 36.785 121.677 43.393 27.854 38.637 

СПИСAК СЕКТПРA И ДЕЛAТНПСТИ 

 

1.   Ппљппривреда, щумарствп и рибарствп 

2.   Рударствп 

3.   Прерађивашка индустрија 

4.   Снабдеваое електришнпм енергијпм, гаспм и парпм 

5. Снабдеваое впдпм и управљаое птпадним впдама  

6. Грађевинарствп 

7. Тргпвина на великп и малп и ппправка мптпрних впзила 

8. Сапбраћај и складищтеое 

9. Услуге смещтаја и исхране 

10. Инфпрмисаое и кпмуникације 

Извпр: Статистишки гпдищоак, 2018 
 

Р.бр. Ппштина 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1. Барајевп 23 11 107 53 357 347 324 37 99 

2. Впждпвац 756 193 4.422 6.070 3.002 4.088 2.782 1.065 1.027 

3. Врашар 1.031 351 4.608 5.510 2.338 1.678 2.413 1.373 1.979 

4. Грпцка 69 6 1.422 141 585 848 802 101 327 

5. Звездара 816 216 3.789 3.055 1.161 3.623 2.854 743 1.706 

6. Земун 483 246 3.758 5.444 989 4.731 4.632 1.147 1.060 

7. Лазаревац 205 7 355 1.726 299 978 773 169 188 

8. Младенпвац 169 43 305 126 573 718 1.294 119 206 

9. Н. Бепград 10.518 1.048 14.779 20.949 11.283 4.058 4.768 2.055 2.373 

10. Пбренпвац 187 40 366 2.661 569 967 949 194 255 

11. Палилула 1.831 269 3.776 6.271 8.175 4.357 2.337 1.906 1.189 

12. Ракпвица 197 51 1.526 1.283 697 1.192 1.300 369 476 

13. Савски венац 2.431 262 4.729 5.919 43.170 4.407 19.448 1.184 1.069 

14. Спппт 28 17 181 36 125 297 217 31 88 

15. Стари град 3.735 457 7.731 6.201 3.514 5.269 2.136 3.074 2.397 

16. Суршин 61 8 310 291 331 445 331 109 123 

17. Шукарица 1.083 146 2.719 2.269 1.345 2.807 2.442 895 1.053 

ГРAД УКУПНП 23.624 3.371 54.884 68.006 78.511 40.812 49.802 14.570 15.616 

СПИСAК СЕКТПРA И ДЕЛAТНПСТИ 
 

11.   Финансијске делатнпсти и делатнпст псигураОа 

12.   Ппслпваое некретнинама 

13.   Струшне, наушне и инпваципне делатнпсти 

14.   Aдминистративне и ппмпћне услужне делатнпсти 

15. Државна управа и пбавезнп спцијалнп псигураое  

16. Пбразпваое 

17. Здравствена и спцијална защтита 

18. Уметнпст, забава и рекреација 

19. Пстале услужне делатнпсти 

Извпр: Статистишки гпдищоак, 2018 
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Из презентираних табела мпже се закљушити да највећи брпј станпвника ради ппслпве кпји се 

пднпсе на тргпвину на великп и малп и ппправку мптпрних впзила – 121.677. У пквиру тих 

занимаоа, највећи брпј станпвника живи на Нпвпм Бепграду. Накпн тргпвине, највећи брпј 

станпвника се бави ппслпвима кпји пбухватају рад у државнпј управи – 78 511 људи, међу кпјима 

се наведеним ппслпм највище баве станпвници ппщтине Савски венац (43.170 људи). На трећем 

месту налазе се ппслпви административних и ппмпћних услужних делатнпсти, кпјима се бави 

68.006 људи. Пд укупнпг брпја, највећи брпј станпвника Нпвпг Бепграда се бави ппменутим 

ппслпвима (20.949). Најмаои брпј станпвника бави се ппслпвима кпји се пднпсе на некретнине, 

свега 3.371 пспба, кап и ппслпвима кпји се тишу ппљппривреде, щумарства и рибарства – 4.240 

људи.   
 

У следећпј табели приказана је прпмена прпсешних зарада пп заппсленпм, без ппреза и дппринпса 

пд 2015. дп 2018. гпдине. Из табеле се јаснп види стабилан тренд ппраста прпсешних зарада на 

гпдищоем нивпу. Ипак, вепма је важнп наппменути и присутан дисбаланс између примаоа у 

разлишитим ппщтинама. Примера ради разлика између ппщтине са највећпм прпсешнпм зарадпм 

пп заппсленпм (Врашар – 78.619 РСД) и ппщтине са најмаопм прпсешнпм зарадпм пп заппсленпм 

(Спппт – 41.867 РСД) је 36.773, пднпснп скпрп 47%.  

 

Табела 16. Прпсечне зараде пп заппсленпм 

Ред. 

бр. 
Ппштина 2015 2016 2017 2018 

1. Барајевп 35.580 36.705 37.806 43.223 

2. Впждпвац 43.774 44.814 47.842 62.898 

3. Врашар 59.591 61.342 63.274 78.619 

4. Грпцка 36.089 35.526 38.018 43.336 

5. Звездара 44.251 45.887 47.362 62.515 

6. Земун 51.655 53.612 54.545 55.668 

7. Лазаревац 64.468 65.390 65.953 64.243 

8. Младенпвац 29.494 32.236 34.717 42.055 

9. Нпви Бепград 66.154 68.560 74.193 75.469 

10. Пбренпвац 52.698 52.620 53.339 51.135 

11. Палилула 59.742 61.296 62.422 55.125 

12. Ракпвица 37.545 39.293 40.332 55.977 

13. Савски венац 49.031 50.372 52.135 67.111 

14. Спппт 32.207 32.947 34.711 41.867 

15. Стари град 63.304 65.371 68.036 74.332 

16. Суршин 73.027 81.186 83.797 44.440 

17. Шукарица 42.289 45.766 48.013 59.273 

ГРAД УКУПНП 55.551 57.717 60.142 60.689 

Извпр: Ппщтине и регипни у Републици Србији, 2019, РЗС 

 

Према најнпвијем брпју публикације Републишкпг завпда за статистику: Ппщтине и регипни 

Републике Србије 2019, укупни прихпди пп станпвнику на нивпу града Бепграда изнпсе 62.106 

динара, дпк су расхпди 63.545 динара. На пснпву приказанпг, иакп није знашајна разлика, Бепград 

је у 2018. гпдини пстварип негативан биланс прихпда и расхпда.  
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Степен мптпризације, такпђе представља један пд кљушних фактпра кпји утишу на велишину и 

кретаое мпбилнпсти станпвника. Практишнп, степен мптпризације индиректнп представља један 

пд ппказатеља степена развијенпсти ппсматранпг урбанпг ппдрушја, кпји се исказује кап пднпс 

брпја впзила и брпја станпвника.  

 

У следећпј табели приказани су ппдаци кпји се пднпсе на брпј регистрпваних мптпрних и 

прикљушних впзила у 2018. гпдини. Највећи брпј мптпцикала (1.506), путнишких аутпмпбила 

(101.183), аутпбуса (770), теретних впзила (19.844), радних впзила (549) и прикљушних впзила 

(3.294), регистрпванп је у ппщтини Нпви Бепград, щтп самп указује на знашај пве ппщтине, кап 

ппслпвнпг центра. Највећи брпј мппеда регистрпван је у ппщтини Палилула (1.798), дпк је најмаои 

брпј пвих впзила регистрпван у ппщтини Барајевп. Збпг виспкпг степена заступљенпсти 

ппљппривреднпг земљищта и степена развијене ппљппривреде у пквиру привредних делатнпсти, 

у већини приградских ппщтина истише се ппдатак п виспкпм ушещћу прикљушних впзила. 
 

Табела 17. Регистрпвана мптпрна и прикључна впзила у 2018. гпдини 

Ред. 

бр. 
Ппштина Мппеди Мптпцикли 

Путнички 

аутпмпбили 
Aутпбуси 

Теретна 

впзила 

Радна 

впзила 

Прикључна 

впзила 

1. Барајевп 34 89 7.313 8 665 12 548 

2. Впждпвац 406 1.122 53.297 351 4.692 104 1.068 

3. Врашар 209 699 23.632 51 2.062 64 316 

4. Грпцка 169 305 23.651 51 3.359 28 1.030 

5. Звездара 468 1.204 50.601 582 4.546 179 941 

6. Земун 421 977 53.321 224 6.856 89 1.827 

7. Лазаревац 274 366 19.502 94 1.686 83 1.458 

8. Младенпвац 125 154 13.502 - 1.281 13 994 

9. Нпви Бепград 567 1.506 101.183 770 19.844 549 3.294 

10. Пбренпвац 192 360 19.779 282 1.833 29 1.368 

11. Палилула 1.798 986 59.489 41 8.938 96 1.539 

12. Ракпвица 221 580 31.106 74 2.136 14 492 

13. Савски венац 201 445 18.207 181 2.057 18 349 

14. Спппт 36 62 5.279 1 588 18 472 

15. Стари град 210 586 22.047 826 3.291 118 689 

16. Суршин 123 214 13.091 26 2.681 31 518 

17. Шукарица 365 967 53.305 102 4.533 48 1.363 

ГРAД УКУПНП 5.819 10.622 568.305 3.662 71.048 1.493 18.266 

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2019. 

 

Имајући у виду презентиране ппдатке, степен мптпризације у граду Бепграду у 2018. гпдини 

изнпси 301 впзилп на 1.000 станпвника. 

3.2.2.3. Здравствп 

Кап и већина друщтвених, административних, пбразпвних, спцијалних и других пптреба и 

активнпсти, здравствена  и спцијална защтита на теритприји 17 градских ппщтина, у пдређенпј 

мери задпвпљава пснпвне пптребе станпвнищтва, с тим щтп је важнп наппменути да је за 

мнпгпбрпјне услуге здравствене защтите станпвнищтвп наслпоенп на кприщћеое здравствених 
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устанпва републишкпг и регипналнпг знашаја кпје се налазе у централнпј зпни града. Према 

ппдацима Секретаријата за управу – сектпр статистике, у Бепграду се у 2018. гпдини налазе 

следеће јавне здравствене устанпве: Дпмпви здравља (16), Специјалне бплнице (6), Клинике (6), 

Клинишкп-бплнишки центри (4), Клинишки центар Србије (1), Завпди за защтиту здравља (2) и 

специјални завпди и институти (21). 

 

Aпптека „Бепград“ ппслује са 124 пбјекта, пднпснп апптека на теритприји града Бепграда. Када су у 

питаоу приватне лекарске устанпве, према ппдацима Aспцијације приватних здравствених 

устанпва и приватних пракси Србије, на теритприји Града Бепграда ппстпји 14 приватних Ппщтих 

бплница и Дпмпва здравља, 29 специјалних бплница и завпда, 15 ппликлиника, 91 приватна 

прдинација и 31 приватни предузетник кпји има свпју апптеку или ланац апптека.  

 

Укупан брпј лекара на теритприји Града Бепграда је 5.868, пд кпјих је шак 51,8% на теритприји 

ппщтине Савски венац. Укупан брпј стпматплпга на теритприји града је 339, пд кпјих је највище 

фармацеута регистрпванп у Ппщтини Земун 43. Укупан брпј регистрпваних фармацеута је 610, пд 

кпјих је 68% на Врашару. 
 

Табела 18. Лекари, стпматплпзи и фармацеути у здравственпм систему у Бепграду у 2018. гпдини 

Ред. 

бр. 
Ппштина Лекари Стпматплпзи Фармацеути Станпвника/лекару 

1. Барајевп 34 4 - 790 

2. Впждпвац 147 34 2 1.149 

3. Врашар 166 26 417 347 

4. Грпцка 91 14 - 951 

5. Звездара 473 32 12 350 

6. Земун 625 43 17 279 

7. Лазаревац 95 12 1 599 

8. Младенпвац 89 6 1 583 

9. Нпви Бепград 345 32 10 620 

10. Пбренпвац 79 16 2 913 

11. Палилула 177 32 5 1.034 

12. Ракпвица 101 22 1 1.071 

13. Савски венац 3.040 22 134 12 

14. Спппт 23 4 1 862 

15. Стари град 214 12 6 211 

16. Суршин - - - - 

17. Шукарица 169 28 1 1.049 

ГРAД УКУПНП 5.868 339 610 288 

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2019 

 

Ппдатак п брпју станпвника на једнпг лекара гпвпри п ппстпјећпј ппнуди лекарскпг кадра. На 

теритприји града Бепграда, у прпсеку ппстпји 288 станпвника на једнпг лекара. Најбпља ситуација 

је у ппщтини Савски венац, где се брпји 12 станпвника на једнпг лекара, щтп и није непшекиванп 

имајући у виду велики брпј регистрпваних лекара у пвпј ппщтини. Најлпщија ситуација је у 

ппщтинама: Впждпвац, Ракпвица, Шукарица и Палилула, кпје имају прекп 1.000 станпвника на 

једнпг лекара.  
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3.2.2.4. Култура и уметнпст 

Град Бепград представља важан регипнални центар културе и уметнпсти у Србији, щтп је пд 

великпг је утицаја на степен развпја културе и уметнпсти у маоим срединама субурбанпг ппдрушја. 

С пбзирпм на специфишнпст неппсредне близине културнп-уметнишких институција, у пквиру 

самих лпкалитета, свака ппщтина у Бепграду пдликује се свпјственим садржајима културе и 

уметнпсти. Мултикултурални садржај: библиптеке, галерије и ппсебни пбјекти намеоеним 

сликарству, ппзприщту и филмским представама, и слишнп, пплемеоују станпвнищтвп града и 

пружају разлишите мпгућнпсти културнпг развпја. Иакп не представља знашајни удеп у кретаоу 

станпвнищтва, пбјекти културе свакакп прпдукују пдређен брпј кретаоа кпја се мпрају задпвпљити 

ппнудпм такси система. 
 

У следећпј табели приказане су разлишите устанпве културе, Оихпв брпј и брпј ппсетилаца у 2018. 

гпдини. Из табеле се мпже упшити разнпврснпст садржаја у граду. Највећи брпј ппсетилаца у 2018. 

гпдини имали су бепградски бипскппи, са 1.820.147 ппсетилаца, у 19 градских бипскппа. У граду 

ппстпји и 76 библиптека са свпјим пгранцима, међу кпјима се истише Библиптека града Бепграда, 

са 2.000.000 јединица и ппврщине 13.000 m2.  
 

Табела 19. Устанпве културе и брпј ппсетилаца у граду Бепграду у 2018. гпдини 

Ред. 

бр. 
Врста устанпве културе Брпј устанпва Брпј ппсетилаца 

1. Музеји 47 958.156 

2. Дешија ппзприщта 6 188.927 

3. Aматерска ппзприщта 5 19.583 

4. Прпфесипнална ппзприщта 13 637.412 

5. Бипскппи 19 1.820.147 

6. Галерије 38 - 

УКУПНП 128 3.624.225 

 Извпр: Статистишки гпдищоак Бепграда, 2018. 

3.2.2.5. Сппрт и рекреација 

Кап и у слушају културе и уметнпсти, сппрт и рекреација ппследица су утицаја пплпжаја ппщтинских 

центара у пднпсу на централнп градскп ппдрушје, щтп мпже знашајнп утицати на брпј и расппделу 

дневних кретаоа у такси систему. Сппрт и рекреација, кап активнпсти са маспвним свакпдневним 

ушещћем станпвника града, ппред пбављаоа ппсла и пбразпваоа, знашајан су генератпр кретаоа у 

систему јавнпг трансппрта путника. Град ппседује прекп 1.000 разних сппртских пбјеката, међу 

кпјима су ппсебнп знашајни: 7 фудбалских стадипна, највећих бепградских клубпва (Црвена Звезда, 

Партизан, Рад, Раднишки итд.), 16 сппртских центара и хала и 6 сппртских двпрана, 7 базена, 

хиппдрпм, гплф терене на Aди Циганлији, итд. 
 

Ппред наведенпг у Бепграду ппстпји 309 сппртских клубпва, пд кпјих су: 14 фудбалских, пкп 70 

кпщаркащких, 30 пдбпјкащких и 7 ватерпплп клубпва. Бепград је ппзнат и пп сппртским 

манифестацијама, кпје се већинпм пдржавају на гпдищоем нивпу, међу кпјима је најппзнатији 

Бепградски маратпн, кпји се пбишнп пдржава у априлу. Ппред атлетских манифестација кпје брпје 

највище пкупљаоа, интересантне су и бициклистишке трке, пдбпјкащке манифестације, 

стрељащтвп, кпоишки сппртпви, итд.  
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Ппсебнп знашајан центар атракције је највећи градски сппртскп рекреативни центар Aда Циганлија 

са мнпгпбрпјним сппртским пбјектима и рекреаципним садржајима. Гпдищое се на Aди 

Циганлији пдржи прекп 300 манифестација и прпмпција, дпк незванишна статистика гпвпри п тпме 

да Aду Циганлију прпсешнп, у тпку гпдине, ппсети пкп 4 милипна ппсетилаца, какп дпмаћих, такп и 

туриста из инпстранства.  

3.2.2.6. Туризам и угпститељствп 

Бепград представља и знашајан наципнални и регипнални туристишки центар. Пбиље културнп-

истпријских знаменитпсти, кап и гравитаципна мпћ ппслпвнпг, наушнпг и других пблика 

привлашеоа гпстију, сврстава Бепград у градпве са великим туристишким пптенцијалпм. Бепград 

кап регипнални туристишки центар има кпнцентрацију туристишких садржаја у централним 

градским ппщтинама уз дпбрп развијену лпгистику и сапбраћајну инфраструктуру.  
 

Према ппдацима Aгенције за привредне регистре, Министарства финансија и привреде и 

Секретаријата за привреду у Бепграду се налази 65 хптела, један мптел, 475 јединица 

категпризпванпг приватнпг смещтаја, 130 некатегприсаних угпститељских пбјеката за смещтај, пкп 

80 хпстела и пкп 2.500 угпститељских пбјеката рестпранскпг типа.  
 

У следећпј  табели приказани су ппдаци п туризму за град Бепград, у 2018. гпдини. Укупан брпј 

туриста, билп да се ради п страним или дпмаћим, кпји је ппсетип Бепград у 2018. гпдини је 

1.160.582. Пд тпг брпја 83,7% је страних туриста. Укупан брпј пстварених нпћеоа у Бепграду је 

2.480.515, пд шега су 81,1% пстварили страни туристи. Интересантнп је наппменути да је прпсешан 

брпј нпћеоа дпмаћих туриста (2,5) нещтп већи пд прпсешнпг брпја нпћеоа страних туриста (2,1). 
 

Табела 20. Туризам у граду Бепграду у 2018. гпдини 

Ред. 

бр. 
Ппштина 

Туристи Нпћеоа туриста 
Прпсечан брпј 

нпћеоа туриста 

Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Страни Укупнп Дпмаћи Страни 

1. Барајевп 733 1.565 2.298 970 1.970 2.940 1,3 1,3 

2. Впждпвац 20.870 68.359 89.229 52.928 147.922 20.0850 2,5 2,2 

3. Врашар 22.537 109.031 131.568 67.627 253.424 321.051 3,0 2,3 

4. Грпцка 742 9.917 10.659 882 11.131 12.013 1,2 1,1 

5. Звездара 2933 13.774 16.707 4.857 53.323 58.180 1,7 3,9 

6. Земун 12.835 65.837 78.672 21.885 130.019 151.904 1,7 2,0 

7. Лазаревац 496 170 666 3.949 212 4.161 8,0 1,2 

8. Младенпвац 5.587 403 5.990 112.612 1.672 114.284 20,2 4,1 

9. Нпви Бепград 30.424 202.177 232.601 57.791 394.674 452.465 1,9 2,0 

10. Пбренпвац 2.027 1.104 3.131 4.493 2.902 7.395 2,2 2,6 

11. Палилула 13.145 98.103 111.248 23.581 221.258 244.839 1,8 2,3 

12. Ракпвица 16.104 31.059 47.163 27.550 48.370 75.920 1,7 1,6 

13. Савски венац 38.482 152.123 190.605 51.986 304.317 356.303 1,4 2,0 

14. Спппт - - - - - - - - 

15. Стари град 17.067 191.040 208.107 29.712 394.341 424.053 1,7 2,1 

16. Суршин 752 6.494 7.246 878 7.343 8.221 1,2 1,1 

17. Шукарица 3.906 20.786 24.692 8.066 37.871 45.937 2,1 1,8 

ГРAД УКУПНП 188.640 971.942 1.160.582 469.767 2.010.749 2.480.516 2,5 2,1 

Извпр: Републишки завпд за статистику, 2019. 
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Највище туриста генерисале су ппщтине Нпви Бепград (232.601 туриста) и Стари град (208.107). 

Такпђе је важнп наппменути слишну статистику према прпсешнпм брпју нпћеоа дпмаћих и страних 

туриста. Наиме највећи прпсешан брпј нпћеоа дпмаћих туриста пстварен у ппщтини Младенпвац и 

пн изнпси 20,2 нпћеоа, дпк је најмаои прпсешан брпј нпћеоа дпмаћих туриста пстварен је у 

ппщтинама: Грпцка (1,2) и Суршин (1,2). Највећи прпсешан брпј нпћеоа страних туриста такпђе је 

пстварен у Ппщтини Младенпвац – 4,1 нпћеое, дпк је најмаои прпсешан брпј нпћеоа пстварен у 

ппщтинама Грпцка – 1,1 и Суршин 1,1 нпћеое.   

3.3. Прганизација и управљаое такси системпм у Бепграду 

Прганизаципнп-управљашка структура система јавнпг трансппрта путника, билп да се ради п 

целини система или оегпвим структурним ппдсистемима, зависи са једне стране пд циљне 

функције система, а са друге стране, пд кпнкретних услпва у сампм систему и оегпвпм пкружеоу 

(трансппртна пплитика, трансппртне пптребе и трансппртни захтеви, структура ппдсистема, 

технишкп-технплпщки нивп развпја, власнишка структура, степен дигитализације и сл.). 

 

Имајући у виду изузетну слпженпст структуре ппстпјећег система јавнпг трансппрта путника у 

Бепграду, за пптребе израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта, изврщиће се анализа прганизације 

и управљаоа на макрп нивпу целине система јавнпг трансппрта путника са микрп анализпм 

прганизаципнп - управљашке структуре делпва Секретаријата за јавни превпз путника шија се 

директна надлежнпст пднпси на такси систем.  

 

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 у све ппслпве и активнпсти, а нарпшитп у 

дпмену прганизације и управљаоа системпм јавнпг трансппрта путника у граду Бепграду пбавља 

Секретаријат за јавни превпз, пднпснп да преузима предмете, ппслпве, архиву и др. пд 

Секретаријата за сапбраћај - Дирекције за јавни превпз, у пквиру кпје су ппслпви везани за систем 

јавнпг трансппрта пбављани ппшев пд 01.02.2003. гпдине.  

 

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 (у тренутку дпнпщеоа пдлуке 

Дирекције за јавни превпз, а сада 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.  

 

На следећпј слици приказана је макрп прганизаципнп-управљашка структура система јавнпг 

трансппрта путника у Бепграду. 
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Слика 6. Макрп прганизаципнп структура система јавнпг трансппрта путника у Бепграду 
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Ппред наведене пдлуке кпјпм се регулище функципнисаое јавнпг линијскпг превпза путника на 

теритприји града Бепграда, у пквиру регулатпрних аката града ппстпји Пдлука п такси превпзу 

(„Службени лист града Бепграда” брпј 126/2016)6, кпјпм 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. Наведеним актпм града Бепграда је прпписанп да прганизаципна јединица Градске 

управе града Бепграда (Секретаријат за јавни превпз) издаје Пдпбреое за пбављаое такси 

превпза правнпм лицу 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.  

 

Мисија Секретаријата је усмерена ка тпме да се крпз системскп улагаое и делпваое на 

разлишитим ппљима кпнтинуиранп ппдиже нивп услуге јавнпг линијскпг превпза путника.  

 

Секретаријат за јавни превпз пбавља ппслпве кпји се пре свега пднпсе на:7 
 

‐ Нашин пбављаоа, кприщћеое, планираое и развпј јавнпг линијскпг превпза путника на 

теритприји града Бепграда (кпји пбухвата јавни линијски превпз путника аутпбуспм, 

трплејбуспм, трамвајем, метрппм, жишарпм, градскпм железницпм, путнишким брпдпм, 

скелпм и шамцем за привредне сврхе); 

‐ Праћеое рада свих превпзника у систему; 

‐ Дефинисаое елемената и израде реда впжое; 

‐ Енергетску ефикаснпст и увпђеое нпвих технплпгија у пбласти јавнпг линијскпг превпза 

путника; 

‐ Тарифну пплитику и кпнтрплу прихпда; 

‐ Управљаое пбјектима инфраструктуре система јавнпг линијскпг превпза путника; 

‐ Режиме рада у редпвним услпвима, кап и у услпвима привремених заузећа;  

‐ Сапбраћајнп-технишке услпве за планску дпкументацију (прпстпрне и урбанистишке планпве) и 

израду урбанистишких прпјеката; 

‐ Спрпвпђеое пбједиоене прпцедуре у ппступку издаваоа лпкацијских услпва за израду 

технишке дпкументације; 

‐ Јавне набавке у пбласти јавнпг линијскпг превпза путника;  

‐ Инфпрмисаое кприсника система јавнпг линијскпг превпза путника; 

‐ Прганизацију превпза у линијскпј плпвидби; 

‐ Прганизацију и начин пбављаоа аутп-такси превпза кап и изнајмљиваоем впзила са 

впзачем „ЛИМП СЕВИСА“ на теритприји града Бепграда. 
 

Прганизаципнп-управљашки мпдел Секретаријата за јавни превпз спада у групу прпцесних мпдела 

прганизације у пквиру кпга се врще гпре наведени ппслпви груписани у пквиру следећих сектпра и 

пдељеоа (следећа слика). 
 

                                                           
6 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). 

7  http://www.bgprevoz.rs/o-nama (Приступљенп 10.03.2020) 

http://www.bgprevoz.rs/o-nama
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Слика 7. Микрп прганизаципнп-управљачка структура Секретаријата за јавни превпз 

 

У Секретаријату за јавни превпз заппсленп је укупнп 84 изврщипца у ппсматранпм пресеку 

времена. У ппгледу управљашке структуре целинпм система на стратещкпм и тактишкпм нивпу 

управља Секретаријат за јави превпз. Секретаријатпм за јавни превпз управљају и рукпвпде 

Секретар и Ппдсекретар, дпк је за сваки пд наведених сектпра предвиђенп ппстпјаое Рукпвпдипца 

сектпра. На хијерархијскпм нивпу нижи елементи прганизаципнп-управљашке структуре су 

пдељеоа кпјим рукпвпди Нашелника пдељеоа.  

 

У Сектпру за аутп-такси превпз пбављају се следећи ппслпви:  
 

 Прганизација аутп-такси превпза;  

 Израда гпдищоих прпграма пптреба за аутп-такси превпзпм;  

 Израда предлпга ппщтих аката кпје дпнпси скупщтина града, градпнашелник и други 

надлежни пргани;  

 Израда иницијатива и предлпга за дпнпщеое или измену закпна и других прпписа, нпрматива 

и стандарда квалитета;  

 Фпрмираое и пдржаваое базе ппдатака п такси впзашима;  

 Испитиваое ппгпднпсти и класификација впзила;  

 Израда извещтаја, инфпрмација, елабпрата;  

 Дпнпщеое рещеоа и сагласнпсти пп захтевима правних лица и предузетника;  

 Впђеое евиденције п издатим такси исправама и пзнакама израда прпјектних задатака и 

технишких карактеристика за тендерску дпкументацију у ппступку јавних набавки (прпјекти, 

студије, набавка дпбара, услуга и др.). 

 

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
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Слика 8. Микрп прганизаципнп-управљачка структура Сектпра за аутп-такси превпз 

 

Систематизација и ппис радних места у Сектпру за аутп-такси превпз дати су у следећпј табели. 
 

Табела 21. Систематизација и ппис радних места у Сектпру за аутп-такси превпз 

СЕКТПР ЗА AУТП-ТАКСИ ПРЕВПЗ 

Рукпвпдилац 
сектпра 
(1)  

Рукпвпди, планира и кппрдинира рад Сектпра; прганизује рад на свим ппслпвима у пбласти такси 

превпза; прати прпписе и даје упутства за оихпву примену; кпнтактира са псталим рукпвпдипцима 

сектпра у Секретаријату, кап и са другим секретаријатима, прганима града, јавним предузећима и 

другим лицима; ушествује у изради средопрпшнпг и гпдищоих прпграма рада Секретаријата; 

израђује најслпженије студијскп-аналитишке материјале (инфпрмације, извещтаје, анализе) из 

делпкруга рада Секретаријата; прганизује рад кпмисија, радних група и других радних тела на 

изради теза, нацрта и предлпга аката из свпг делпкруга; расппређује ппслпве и задатке, даје упутства 

и смернице за рад, пружа неппсредну струшну ппмпћ изврщипцима у раду на најслпженијим 

предметима; ушествује у раду дпмаћих и међунарпдних прганизација из пбласти јавнпг превпза 

путника, струшних и других кпмисија; пружа неппсредну струшну ппмпћ изврщипцима у раду на 

најслпженијим предметима; пбавља и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

 
 

СЕКТПР ЗА АУТП-ТАКСИ ПРЕВПЗ

ПДЕЉЕОЕ ЗА  УПРАВНП-ПРАВНЕ ППСЛПВЕ

Управнп-правни, студијскп-аналитишки, 
нпрмативни и управнп-надзпрни ппслпви 

у пбласти аутп-такси превпза

Студијскп-аналитишки и управнп-правни 
ппслпви у пбласти аутп-такси превпза

Административнп-канцеларијски и 
евиденципни ппслпви

ПДЕЉЕОЕ ЗА САПБРАЋАЈНП-ТЕХНИЧКЕ И ППШТЕ ППСЛПВЕ

Студијскп-аналитишки ппслпви у пбласти 
испитиваоа ппгпднпсти и класификације такси 

впзила

Ппслпви пперативнпг управљаоа 
инфпрмаципним системпм такси превпза и 

праћеое рада ппреме на лпкацијама пд 
ппсебнпг интереса за град 

Струшнп пперативни, канцеларијски и 
статистишкп-евиденципни ппслпви 

Струшнп пперативни ппслпви у пбласти 
испитиваоа ппгпднпсти и класификације 

впзила
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ПДЕЉЕОЕ ЗА УПРАВНП-ПРАВНЕ ППСЛПВЕ ИЗ ПБЛАСТИ 
АУТП-ТАКСИ ПРЕВПЗА 

ПДЕЉЕОЕ ЗА САПБРАЋАЈНП-ТЕХНИЧКЕ И ППШТЕ 
ППСЛПВЕ 

Начелник 
Пдељеоа 
(1) 

Рукпвпди и прганизује рад у пдељеоу и 

пбавља најслпженије управнп-правне, 

студијскп-аналитишке и струшнп-

пперативне ппслпве у пбласти аутп-

такси превпза; ушествује у изради нацрта 

и предлпга ппщтих и ппјединашних аката 

кпјима се регулище питаое уређеоа 

аутп-такси превпза; ушествује у изради 

нацрта аката у пбласти развпја и 

планираоа такси превпза; пбавља и 

друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

Начелник 

Пдељеоа 

(1) 

Рукпвпди и прганизује рад у пдељеоу и 

пбавља најслпженије управнп-правне, 

студијскп-аналитишке и струшнп-

пперативне ппслпве у пбласти аутп-такси 

превпза; ушествује у изради нацрта и 

предлпга ппщтих и ппјединашних аката 

кпјима се регулище питаое уређеоа аутп-

такси превпза; ушествује у изради нацрта 

аката у пбласти развпја и планираоа такси 

превпза; пбавља и друге ппслпве пп 

налпгу рукпвпдипца. 

 
Управнп-правни, студијскп-аналитички, нпрмативни и 

управнп-надзпрни ппслпви у пбласти такси превпза 
Студијскп-аналитички ппслпви у пбласти испитиваоа 

ппгпднпсти и класификације такси впзила 

Саветник 
(2) 

Пбавља слпжене нпрмативнп-правне, 

судијскп-аналитишке, управнп-надзпрне, 

инфпрматишке, дпкументаципне, и 

управнп-правне ппслпве; израда нацрта 

рещеоа и других управних аката; ради 

на прпушаваоу стаоа и струшнпг 

пбрађиваоа кпја се пднпсе на ппсебне 

услпве и прганизацију аутп-такси 

превпза, аналитишкп-нпрмативне 

ппслпве, ушествује у даваоу мищљеоа и 

сарадои са надлежним прганима у 

пбласти такси превпза; израђује 

предлпге угпвпра, извещтаје, 

инфпрмације, анализе и друге 

материјале, ради са странкама; пбавља 

и друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

Саветник 

(1) 

Пбавља слпжене студијскп-аналитишке, 

управне, инфпрматишке, дпкументаципне 

ппслпве у пбласти такси превпза кпји 

захтевају прпушаваое стаоа и струшнп 

пбрађиваое из пдгпварајуће пбласти; 

сампсталнп пбавља ппслпве у вези са 

испитиваоем ппгпднпсти и 

класификацијпм такси впзила; припрема 

материјала за израду студије п аутп-такси 

превпзу; праћеое стаоа у пбласти аутп-

такси превпза; сарадоа са надлежним 

прганима пп питаоима из пбласти такси 

превпза; израда извещтаја, инфпрмација, 

иницијатива, предлпга и других 

материјала везаних за такси превпз; рад са 

странкама; пбавља и друге ппслпве пп 

налпгу рукпвпдипца. 

Студијскп-аналитички и управнп-правни ппслпви у пбласти 
аутп-такси превпза 

Ппслпви пперативнпг управљаоа инфпрмаципним 
системпм такси превпза и праћеое рада ппреме на 

лпкацијама пд ппсебнпг интереса за град 

Млађи саветник 
(1) 

Уз редпван надзпр неппсреднпг 

рукпвпдипца пбавља маое слпжене 

управнп-правне, аналитишке и 

нпрмативне ппслпве; израђује нацрте 

рещеоа и других управних аката; ради 

на прпушаваоу стаоа и струшнпг 

пбрађиваоа кпја се пднпсе на ппсебне 

услпве и прганизацију аутп-такси 

превпза; ушествује у даваоу мищљеоа и 

сарадои са надлежним прганима у 

пбласти такси превпза; израђује 

предлпге угпвпра, извещтаје, 

инфпрмације, анализе и друге 

материјале; неппсреднп кпнтактира са 

ппднпсипцима захтева; пбавља и друге 

ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

Млађи 

саветник 

(1) 

Уз редпван надзпр неппсреднпг 

рукпвпдипца пбавља маое слпжене 

аналитишке ппслпве на припреми анализе 

и прпвере исправнпсти инфпрмаципнпг 

система у сектпру; припрема и меоа 

систем управљаоа такси превпза за време 

ванредних сапбраћајних ситуација, прати 

стаое исправнпсти свих уређаја, 

детектпра, видеп камера, кпмуникаципне 

и пстале сапбраћајне ппреме на 

лпкацијама пд ппсебнпг знашаја за град 

Бепград; дпнпси и предлаже измене рада 

инфпрмаципнпг система, прати развпј 

нпвих спфтвера технплпгија из пбласти 

такси превпза; пбавља аналитишке 

ппслпве на пснпву ппдатака дп кпјих 

дплази у свакпдневнпм раду; пбавља и 

друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 
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Административнп-канцеларијски и евиденципни ппслпви 
Стручнп пперативни, канцеларијски и статистичкп-

евиденципни ппслпви 

Виши референт 
(1) 

Пбавља административнп - 
канцеларијске ппслпве у вези са 
пријемпм ппщте прекп интерне 
дпставне коиге; врщи евидентираое 
предмета и оихпвп расппређиваое на 
службенике; врщи накнаднп улагаое 
дпстављених ппднесака у предмете; 
впди интерну евиденцију п примљеним 
предметима; врщи експедицију и 
архивираое пбрађених предмете и 
дпставља писарници ради шуваоа и 
пдлагаоа у архивски депп; впди 
евиденцију п предметима преузетим из 
архиве на пснпву реверса; впди 
евиденцију п таксама; припрема 
ппдатке за израду извещтаја п рещеним 
и нерещеним предметима и других 
инфпрмација; впди евиденцију п 
улпженим жалбама и тпку кретаоа 
предмета; пбавља и друге ппслпве пп 
налпгу рукпвпдипца. 

Виши 
референт 
(2) 

Пбавља струшнп - пперативне, 
административне и слишне ппслпве у вези 
са издаваоем такси исправа и пзнака; 
сарадоа са надлежним прганима пп 
питаоима из пбласти такси превпза; 
впђеое евиденције п издатим такси 
исправама и пзнакама; финансијскп 
материјални ппслпви из пбласти такси 
превпза; израда извещтаја, инфпрмација и 
других материјала везаних за такси 
превпз; ради са странкама; пбавља и 
друге ппслпве пп налпгу рукпвпдипца. 

 
Стручнп пперативни ппслпви у пбласти испитиваоа 

ппгпднпсти и класификације впзила 

Виши 
референт 
(2) 

Пбавља маое слпжене инфпрматишке, 
дпкументаципне ппслпве у пбласти такси 
превпза кпји захтевају прпушаваое стаоа 
и струшнп пбрађиваое из пдгпварајуће 
пбласти; ппслпве у вези са испитиваоем 
ппгпднпсти и класификацијпм такси 
впзила - прегледа пптребну дпкументацију 
пре врщеоа испитиваоа ппгпднпсти и 
класификацији впзила и издаје такси 
исправе накпн изврщенпг прегледа; врщи 
израду извещтаја, инфпрмација, 
иницијатива, предлпга и других 
материјала везаних за такси превпз; 
пбавља и друге ппслпве пп налпгу 
рукпвпдипца. 

 

На пперативнпм нивпу, пднпснп нивпу на кпјем се дефинище технплпгија прпизвпдое 

трансппртне услуге и псигурава неппсреднп ппстизаое циљне функције, углавнпм све ппслпве 

врще такси пператпри у складу са сппственим интерним прганизаципнп-управљашким мпделпм. 

Наведена структура је у пснпви вепма слишна, али ппсматранп пп вертикалнпј и хпризпнталнпј 

хијерархији је вепма хетерпгена. 

 

За приступ тржищту такси услуга на теритприји града Бепграда, правна лица и предузетници, шија 

је претежна делатнпст такси превпз (издаје надлежни прган за регистрацију привредних субјеката 

регистрпвани за пбављаое те делатнпсти - Агенција за привредне регистре - щифра 4932), ппред 

закпнпм прпписаних услпва, мпрају ппседпвати и Пдпбреое за пбављаое такси превпза на 

теритприји града Бепграда, кпје издаје град Бепград (Секретаријат за јавни превпз). 

Такси предузетници мпгу на тржищту наступати сампсталнп (ппд крпвнпм пзнакпм Града), или у 

пквиру такси предузећа или такси удружеоа, ппд оихпвпм крпвнпм пзнакпм. 
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Такси предузећа су привредна друщтва кпја за дпбијаое Пдпбреоа за пбављаое такси превпза 

мпрају имати минимум једнпг такси впзаша и једнп такси впзилп. Сарадоа са придруженим 

предузетницима се заснива на заједнишкпм раду (предузетник има сппственп впзилп). Псим 

придружених предузетника такси предузећа мпгу имати и заппслене впзаше, кпји раде на 

впзилима кпје ппседује такси предузеће.  

 

Псим такси предузећа и такси предузетника на тржищту такси услуга на теритприји града Бепграда 

раде и такси удружеоа. Такси удружеоа су, за разлику пд привредних друщтава, регистрпвана у 

Агенцији за привредне регистре кап удружеоа грађана (щифра 9499). Такси предузетници 

приступају такси удружеоима на пснпву закљушенпг угпвпра п технишкп ппслпвнпј сарадои п 

кприщћеоу центра/система за резервацију и дпдељиваое впжои. Прикљушени предузетници 

имају сппственп рещеое п сагласнпсти за пбављаое делатнпсти, а такси удружеоа имају самп 

сагласнпст п издаваоу крпвне пзнаке правнпг лица, издату пд стране града Бепграда. Према 

тренутнпм нашину прганизације и управљаоа системпм не ппстпји дефинисан нашин кпнтрпле 

рада удружеоа, нити ппстпји лиценцираое истих за испуоаваое минималних стандарда. 

 

У ппсматранпм пресеку времена (05.09.2019. гпдине) на пснпву дпстављених ппдатака пд стране 

Нарушипца у систему је билп укупнп 32 активна такси предузећа (привредна друщтва) и 15 такси 

удружеоа. У такси предузећима ради 2.335 предузетника са сппственим впзилпм и 96 такси 

впзаша. У пквиру такси удружеоа ради 3.211 предузетника са сппственим впзилпм. У такси систему 

у Бепграду ради јпщ и 665 такси предузетника кпји нису шланпви ниједнпг удружеоа нити 

предузећа, већ раде ппд јединственпм такси пзнакпм града Бепграда (тзв. „сампсталци“). У 

ппсматранпм пресеку времена 157 предузетника се у бази Нарушипца впде кап „неппзнати“. 

Према кпнсултацијама са Нарушипцем, статус „неппзнати“ знаши да су предузетници пдјавили 

шланствп у некпм пд предузећа или удружеоа, а нису се јпщ изјаснили да ли прелазе у другп или 

наступају сампсталнп. 

Табела 22. Списак активних такси предузећа-привредних друштава: стаое на дан 05.09.2019. гпдине 

Ред. 

бр. 
Назив предузећа 

Брпј заппслених впзача  

без сппственпг впзила 

Брпј  предузетника са 

сппственим впзилпм 

1. LUX TAKSI D.O.O. 0 7 

2. Н.Б.А. 11 8 

3. АУРПРА Д.П.П. 11 35 

4. ЕВРП ГПЛД 1 2 

5. TAXI BELL 0 8 

6. АЛП ТАКСИ 1 7 

7. BEOROYAL DOO 1 1 

8. BEOGRADSKI POSLOVNI TAXI 3 491 

9. RADIO TAKSI INBACO D.O.O.  1 0 

10. BEOGRADSKI TAXI VOZAČI 0 1 

11. ALFA BELL TAKSI 1 6 

12. CITY-TAXI DOO BEOGRAD 1 7 

13. BEONAXIS DOO 6 792 

14. СИГУРАН ТАКСИ БЕПГРАД 1 39 

15. TAXIBEL 040 1 0 

16. ЕВРП ГПЛД СТАР 4 333 
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Ред. 

бр. 
Назив предузећа 

Брпј заппслених впзача  

без сппственпг впзила 

Брпј  предузетника са 

сппственим впзилпм 

17. DELUXE TAXI DOO BEOGRAD 2 530 

18. СУПЕР ТАКСИ ДПП БЕПГРАД 1 47 

19. ТАКСИ.РС - ГПЛД 14 3 

20. OK CAMMEO 23 2 

21. SUPER M LINE 1 14 

22. АУТП ТАКСИ ДРАГАН ДАНИЛПВСКИ ДПП 2 0 

23. ТАКСИ ЂПЛЕ 374 ДПП 1 0 

24. CAMMEO TAXI PARTNER DOO 1 2 

25. BLACK FLY LINE D.O.O. 0 0 

26. MAG TAXI 011 DOO 2 0 

27. АУТП ТАКСИ МИЋА ДПП 1 0 

28. МПЈ ТАКСИ КПЛЕ ДПП 1 0 

29. ORANGE FLY LINE DOO 1 0 

30. GREEN FLY LINE DOO 1 0 

31. ЗЕН ЦЕНТАР ДПП 1 0 

32. BROWN FLY LINE DOO 1 0 

УКУПНП 96 2.335 

Извпр: Секретаријат за јавни превпз-Сектпр за аутп-такси превпз, септембар 2019. гпдине 

Табела 23. Списак такси удружеоа: стаое на дан 05.09.2019. гпдине 

Ред. 

бр. 
Назив предузећа 

Брпј  предузетника  

са сппственим впзилпм 

1. ПИНК ТАКСИ 1.590 

2. BEOTAXI 886 

3. ALFA BELL TAKSI  UDRUŽENJE 268 

4. ČUKARIČKI TAXI 157 

5. ŽUTI TAXI 151 

6. НПВПБЕПГРАДСКИ ТАКСИ ВПЗАШИ 9 

7. JOKER 8 

8. МЕГА ТАКСИ 7 

9. БГ ТАКСИ 19800 45 

10. ХАЛП АЛП 34 

11. ЕУРП НПВПБЕПГРАДСКИ ТАКСИ 27 

12. УДРУЖЕОЕ ТАКСИ ВПЗАША ГПЛД СТАР 23 

13. EURO TAXI 1 

14. ЛАГУНА 011 ТАКСИ 2 

15. СТРУКПВНП УДРУЖЕОЕ СИТАБ 1 

УКУПНП 3.211 

Извпр: Секретаријат за јавни превпз-Сектпр за аутп-такси превпз, септембар 2019. гпдине 

У наведенпм пресеку времена (05.09.2019.) у такси систему у Бепграду билп је ангажпванп укупнп 

6.438 впзила. 

Брпј впзила у такси систему у Бепграду дпнпси се у складу са Пдлукпм п такси превпзу кпјпм је 

прпписанп да се у пквиру петпгпдищоег планираоа пптреба у јавнпм превпзу путника на 
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теритприји града Бепграда, планира и пптималан брпј такси впзила, пднпснп да град Бепград  

дпнпси прпграм пптреба за такси превпзпм (у даљем тексту: Прпграм), у складу са закпнпм.  
 

Прпграм се дпнпси у складу са сапбраћајнп-технишким услпвима кпјима се дефинище пптималнп 

прганизпваое такси превпза у ппгледу брпја такси впзила. Сапбраћајнп-технишки услпви 

дефинищу се у петпгпдищоем перипду, а на пснпву карактеристика превпзних захтева – впжои и 

стаоа технишкпг регулисаоа сапбраћаја на теритприји града Бепграда.  
 

Прпписанп је да град Бепград дпнпси Прпграм, кпји садржи брпј такси впзила, шијим радпм се 

задпвпљавају пптребе за пвпм врстпм превпза. Такпђе је дефинисанп да предлпг Прпграма 

припрема надлежна прганизаципна јединицa-Секретаријат за јавни превпз у сарадои са 

пвлащћеним представницима такси пператпра. 

 

У претхпднпм петпгпдищоем перипду (перипд пд 1. јануара 2015. гпдине дп 31. децембра 2019. 

гпдине), Прпгрампм је билп дефинисанп да се пграниши брпј такси впзила у граду Бепграду на 

5.000. 

Међутим, према званишнпј евиденицији 

Секретаријата за јавни превпз у такси систему 

на дан 05.09.2019. гпдине, има 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 

Рещеое п дпзвпљенпм брпју впзила за 

пбављаое такси превпза у граду Бепграду (брпј: 

34-7726/19-Г-01), кпјим се дефинисанп да 

дпзвпљени брпј такси впзила за пбављаое 

такси превпза у граду Бепграду изнпси 4.149 

впзила, са ппшеткпм примене пд 1. јануара 

2020. гпдине. 

 

Слика 9. Решеое п дпзвпљенпм брпју такси впзила 

за пбављаое такси превпза у граду Бепграду 
 

За дпбијаое Пдпбреоа за пбављаое такси превпза, ппред услпва кпји су дефинисани  Закпнпм п 

превпзу путника у друмскпм сапбраћају8, прпписани су и ппсебни услпви кпји се мпрају испунити у 

зависнпсти пд фпрме прганизације и фпрмалнп-правнпг статуса такси пператпра.  

 

Пдлукпм п такси превпзу прпписани су специфишни услпви за пбављаое такси делатнпсти на 

теритприји града Бепграда у зависнпсти пд фпрме прганизације и фпрмалнп-правнпг статуса 

пператпра. 

                                                           
8 Шланпвима 87, 87а, 87б, 87в, 87г и 87д Закпна п превпзу путника у друмскпм сапбраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 

44/2018 – др. закпн, 83/2018 и 31/2019 и 9/2020) прпписани су услпви за привредна друщтва, предузетнике и впзилп кпје је нужнп 
испунити да би се дпбилп Пдпбреоа за пбављаое такси превпза путника. 
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А. Услпви кпје треба да испуни предузетник 

 

Предузетник мпже пбављати такси превпз у граду Бепграду, акп испуоава услпве утврђене 

закпнпм и Пдлукпм п такси превпзу и тп:  
 

1) Да ппстпји слпбпднп местп за такси впзилп у складу са Прпгрампм;  

2) Да је регистрпван за пбављаое делатнпсти такси превпза у складу са закпнпм кпјим се 

уређује регистрација привредних субјеката;  

3) Да има впзашку дпзвплу „Б” категприје најмаое седам гпдина;  

4) Да има зваое впзаша путнишкпг аутпмпбила трећег степена струшне спреме или зваое впзаша 

аутпбуса и теретнпг мптпрнпг впзила шетвртпг степена струшне спреме или зваое технишара 

друмскпг сапбраћаја или зваое впзаша специјалисте петпг степена струшне спреме;  

5) Да има раднп искуствп на ппслпвима впзаша мптпрнпг впзила најмаое пет гпдина;  

6) Да има сертификат п пплпженпм испиту п ппзнаваоу града Бепграда, прпписа из пбласти 

такси превпза и једнпг странпг језика;9 

7) Да је здравственп сппспбан за управљаое мптпрним впзилпм и пптпунп ппслпвнп сппспбан;  

8) Да му правпснажнпм судскпм пдлукпм није забраоенп пбављаое пве делатнпсти, пднпснп 

да му правпснажнпм пресудпм п прекрщају није изрешена защтитна мера забране пбављаоа 

делатнпсти и забране управљаоа впзилпм, дпк трају правне ппследице псуде, пднпснп 

мере;  

9) Да му правпснажнпм судскпм пдлукпм није изрешена казна затвпра дужа пд две гпдине за 

кривишнп делп прптив живпта и тела, пплне слпбпде, прптив безбеднпсти јавнпг сапбраћаја 

и јавнпг реда и мира;  

10) Да је власник, пднпснп прималац лизинга једнпг регистрпванпг путнишкпг впзила, кпје 

испуоава услпве утврђене закпнпм и пвпм пдлукпм. Прималац лизинга мпра бити уписан у 

сапбраћајну дпзвплу кап кприсник впзила;  

11) Да је изврщип уплату кпмуналне таксе за кприщћеое прпстпра за такси стајалищта;  

 

Б. Услпви кпје треба да испуни правнп лице 

 

Правнп лице мпже пбављати такси превпз, акп испуоава услпве утврђене закпнпм и Пдлукпм п 

такси превпзу и тп:  
 

1) Да ппстпји слпбпднп местп за такси впзилп у складу са Прпгрампм; 

2) Да је регистрпванп за пбављаое делатнпсти такси превпза у складу са закпнпм;  

3) Да има седищте на теритприји града Бепграда;  

4) Да је власник, пднпснп прималац лизинга најмаое једнпг регистрпванпг путнишкпг впзила, 

кпје испуоава услпве утврђене закпнпм и пвпм пдлукпм. Прималац лизинга мпра бити 

уписан у сапбраћајну дпзвплу кап кприсник впзила;  

5) Да пп впзилу има најмаое једнпг такси впзаша у статусу заппсленпг лица, кпји испуоава 

услпве из шлана  6. Става 1. Ташке 3–9 Пдлукпм п такси превпзу, са кпјим има закљушен 

угпвпр п раду и пријаву на пбавезнп спцијалнп псигураое (М-А пбразац)  

6) Да је изврщип уплату кпмуналне таксе за кприщћеое прпстпра за такси стајалищта; 

 

                                                           
9  Испит се пплаже у складу са правилникпм п прпграму и нашину пплагаоа испита за пбављаое делатнпсти такси превпза, кпји дпнпси 

Градпнашелник на предлпг надлежне прганизаципне јединице.  
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В. Услпви кпје треба да испуни такси впзилп 

 

Путнишкп впзилп кпје је намеоенп за пбављаое такси превпза у Бепграду мпра да испуоава 

услпве прпписане закпнпм и Пдлукпм п такси превпзу и тп:  
 

1) Да је фабришки прпизведенп впзилп кпје има највище пет седищта, рашунајући и седищте 

впзаша и најмаое шетвпрп врата;  

2) Да буде у складу са нпрмативима у ппгледу граница издувних емисија, у складу са закпнпм;  

3) Да размак пспвина буде минимум 2.440 mm, щирина минимум 1.500 mm, запремина 

кприснпг пртљажнпг прпстпра минимум 250 l, а у смислу шлана 13. Став 5. Ташка 1. Пдлуке п 

такси превпзу, размак пспвина впзила минимум 2.550 mm, щирина 1.700 mm, и запремина 

кприснпг пртљажнпг прпстпра минимум 450 l; 

4) Да је технишки исправнп у складу са прпписима, щтп се дпказује пптврдпм п пбављенпм 

технишкпм прегледу впзила не старијпм пд 6 месеци;  

5) Да није истекла регистрација;  

6) Да је без пщтећеоа и шистп;  

7) Да ппседује клима уређај затвпренпг система са кпмпримпваним гаспм; 

 

Пп дпбијаоу Пдпбреоа за пбављаое такси превпза путнишкп впзилп, ппред гпре наведених 

услпва и услпва прпписаних закпнпм мпра да:  

 

1) Има важећу регистарску пзнаку града Бепграда, кпја садржи латинишна слпва „ТX”;  

2) Ппседује пплису за псигураое путника пд ппследица несрећнпг слушаја у јавнпм превпзу;  

3) Има уграђен дигитални таксиметар, 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;  

4) Има важећи ценпвник ппстављен такп да оегпв садржај буде видљив путницима;  

5) Има на виднпм месту у впзилу истакнуту такси дпзвплу и на впзилу идентификаципну 

ветрпбранску налепницу;  

6) Има крпвну пзнаку „TAXI” за шије кприщћеое је издатп пдпбреое пд стране надлежне 

прганизаципне јединице;  

7) Буде ппремљенп инсталацијпм за псветљеое крпвне пзнаке; 

8) Да се укљушеоем таксиметра светлп на крпвнпј пзнаци искљушује. 

 

Важнп је нагласити, да мпнитпринг и кпнтрплу функципнисаоа такси система у граду Бепграду на 

свим нивпима управљаоа врще сампсталнп такси пператпри, без јаснп дефинисаних ингеренција 

власника тржищта трансппртних услуга – Секретаријата за јавни превпз, щтп је кљушни недпстатак 

пве прганизаципнп – управљашке фпрме. 

 

Пдлукпм п такси превпзу дефинисан је самп надзпр над применпм пдредаба Пдлуке. Дефинисанп 

је да инспекцијски надзпр над применпм Пдлуке врщи прганизаципна јединица Градске управе 

Града Бепграда надлежна за инспекцијски надзпр – сектпр за сапбраћајни инспекцијски надзпр, 

кап и да кпмуналнп-пплицијске ппслпве на пдржаваоу реда у такси превпзу уређенпг Пдлукпм и 

кпнтрплу примене Пдлуке у складу са Закпнпм п Кпмуналнпј пплицији, врщи кпмунална пплиција.  
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Међутим, какп је мпнитпринг и кпнтрпла заврщна фаза свакпг прпцеса управљаоа кпја је у 

интеракцији са свим прпцесима у систему и има за циљ пбезбеђеое ефикасне примена свих 

активнпсти кпјима се сагледава и пцеоује да ли је прпцес функципнисаоа система у складу са 

планираним, и да ли су излази из прпцеса у складу са ппстављенпм циљнпм функцијпм система, 

кљушни елементи унапређеоа будућег система треба да се пднпсе на реинжеоеринг и 

прпјектпваое пвпг важнпг прпцеса. 

 

Циљ прпцеса мпнитпринга и кпнтрпле треба да буде мереое пстварених резултата 

функципнисаоа такси система и оихпвп уппређиваое и мереое пдступаоа пд планираних 

(пшекиваних) вреднпсти, кап и преузимаое активнпсти усмерених ка прпвери пптребе увпђеоа 

прпмена у систему у циљу дпвпђеоа система у жељнп стаое, а све у циљу ппвећаоа квалитета 

трансппртне услуге и пдрживпсти система. 

3.4. Функципнисаое такси система у Бепграду 

Функципнисаое такси система у Бепграду у пквиру пвпг прпјекта се ппсматра са аспекта времена и 

нашина функципнисаоа, дпк су пстали аспекти (тарифни систем, пднпснп цене такси услуга и др.) 

пбухваћени анализама и пценама у другим делпвима прпјекта. 

 

Ппд претппставкпм да су задпвпљени фпрмални услпви за пбављаое такси превпза путника у 

Бепграду, из услпва прпписаних Пдлукпм п такси превпзу („Службени лист града Бепграда” брпј 

126/2016), мпже се закљушити да су прганизација и функципнисаое, на пперативнпм нивпу пвпг 

вида јавнпг трансппрта путника, фактишки препущтени пператприма (самим впзашима, 

предузетницима и удружеоима). 

 

У реалнпм систему, функципнисаое такси система , пбавља се непрекиднп у тпку 24 шаса, свим 

данима у седмици (кпнцепт 24/7). У ппстпјећем стаоу, углавнпм је у примени нека врста 

флексибилнпг сменскпг рада, са слпбпдним избпрпм смена пд стране такси впзаша (време трајаоа 

смене није дефинисанп). Најшещћи пблик временскпг функципнисаоа у такси систему јесте рад у 

две пплу-смене, у време јутароег и ппппдневнпг врщнпг пптерећеоа, пднпснп у перипдима 

времена када су трансппртни захтеви најинтензивнији. Пвп пптврђују и резултати анкете такси 

впзаша кпји су се у највећем прпценту изјаснили да најшещће раде у мещпвитим сменама 

(кпмбинација смена), пднпснп оих 52,07%. 

 

Нашин на кпји такси впзаши врще пријем захтева је пре свега прекп апликације 

предузећа/удружеоа кпме припадају, заустављаоем впзила пд стране кприсника на улици и 

пријемпм захтева на такси стајалищту. Прпцедура за аутпматску и рушну дпделу се разликује пп 

удружеоима/предузећима, пднпснп апликација пмпгућава да сваки пператпр (удружеое) 

дефинище сппствене параметре и критеријуме на пснпву кпјих се изврщава аутпматска дпдела 

впжое. Удружеоа/предузећа кпја не кпристе ппменуте системе за резервацију впжое ппремљени 

су радип-везпм. 

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. 
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Пдлукпм п такси превпзу у дпмену функципнисаоа дефинисане су и пдредбе п привременпм или 

трајнпм прекиду рада (шланпви 35. и 36.) и кприщћеоу такси стајалищта. 

 

Такси впзаш када пбавља такси делатнпст не сме такси впзилп паркирати ван такси стајалищта, а 

нарпшитп на железнишкпј станици, аутпбускпј станици, аерпдрпму, кпд хптела, кпд терминуса 

јавнпг превпза, на стајалищту међумеснпг превпза и на растпјаоу маоем пд 15 метара испред и 

иза пзнаке на кплпвпзу кпјим је стајалищте пзнашенп.  

 

На такси стајалищту мпгу се паркирати самп впзила кпја су пбележена у складу са Пдлукпм п такси 

превпзу. Впзила се паркирају према редпследу дпласка, у пквиру прпстпра пбележенпг 

вертикалнпм сигнализацијпм кпјпм се пзнашава такси стајалищте, и 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. 

 

На лпкацији пд ппсебнпг знашаја за Град, превпз се пбавља првим впзилпм у реду, а укпликп такси 

впзаш, први у реду, непснпванп пдбије впжоу, дужан је да напусти стајалищте. На псталим такси 

стајалищтима кприсник такси услуге мпже изабрати такси впзилп пп слпбпднпм избпру. 

 

Такси стајалищта, на лпкацијама пд ппсебнпг интереса за град Бепград, (аерпдрпм, главна 

железнишка станица, главна аутпбуска станица), мпгу кпристити самп такси впзила класификпвана 

у "I ЛУКС" класу. Нашин рада и ппступаое такси впзаша на лпкацији пд ппсебнпг интереса за град 

Бепград - Аерпдрпм "Никпла Тесла" Бепград, ближе се уређује правилникпм п раду такси впзаша 

на Аерпдрпму "Никпла Тесла" у Бепграду, кпји на предлпг надлежне прганизаципне јединице 

дпнпси градпнашелник. 

 

Сам режим рада такси впзила са или без путника, функципнище пп пдређеним правилима, кпје 

дефинищу технплпгија система јавнпг трансппрта путника, кап и сама технплпгија пријема, впжое 

и наплате према изврщенпм трансппртнпм раду. Пптребнп је нагласити, да је у тпку 

функципнисаоа  присутан и један брпј  девијације у раду система везан пре свега за неппщтпваое 

прпписа, щтп је санкципнисанп пдредбама Пдлуке п такси превпзу. 

3.5. Ангажпвани ресурси у такси систему у Бепграду 

3.5.1. Карактеристике впзнпг парка 

На пснпву званишних ппдатака дпстављених пд стране Секретаријата за јавни превпз (база 

ппдатака п впзилима на дан 05.09.2019. гпдине) спрпведена је анализа структуре такси впзила пп 

маркама и гпдинама старпсти. Специфишни ппдаци п впзилима кпји се пднпсе на врсту ппгпнскпг 

гприва, технплпгију пдржаваоа и др., нису били дпступни у званишнп преузетпј бази ппдатака п 

впзилима, па је се тај деп анализе заснива на спрпведеним истраживаоима карактеристика такси 

впзила у пквиру Анкете такси впзаша, на репрезентативнпм узпрку пд 425 впзила.  
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3.5.1.1. Структура впзнпг парка према маркама 

Структура впзила кпја се кпристе у такси систему у граду Бепграду је хетерпгена. Анализа је 

спрпведена за 6.408 впзила пд укупнп 6.438 впзила у такси систему у граду Бепграду, за кпје су 

били дпступни ппдаци. На пснпву ппдатака приказаних на нареднпј слици п структури впзила 

према маркама, мпже се видети да ппстпји 41 разлишита марка впзила.  

 

 

Слика 10. Структура впзнпг парка према маркама 

 

Са слике се мпже видети да је највећи брпј впзила марке Citroen (853 впзила), щтп представља 

ушещће пд 13,31%. На другпм месту пп заступљенпсти су впзила марке Fiat са ушещћем пд 12,36% 

(792 впзила). На трећем месту су впзила марке Volkswagen, са ушещћем пд 10,38%, пднпснп 665 

впзила. Ушещће између 5% и 10% има јпщ щест марки впзила (Opel, Mercedes, Renault, Peugeot, 

Škoda и Dacia). Занимљивп је да шак 26 марки впзила има маое ушещће пд 1% ппсматранп за сваку 

марку впзила ппсебнп у укупнпј структури впзнпг парка. 

3.5.1.2. Структура впзнпг парка према гпдинама старпсти 

Структура впзнпг парка према гпдини прпизвпдое у такси систему у граду Бепграду приказана је 

на нареднпј слици. Анализа је спрпведена за 6.408 впзила пд укупнп 6.438 впзила у такси систему 

у граду Бепграду, за кпје су били дпступни ппдаци.  Ппсебнп се издвајају впзила прпизведена  у 

перипду пд 2001. дп 2009. гпдине, кпја имају ушещће пд 80,15% (укупнп 5.136 впзила). Највећи брпј 

впзила у пквиру впзнпг парка је прпизведен 2006. гпдине и имају ушещће пд 11,05%, дпк су друга 

пп заступљенпсти впзила прпизведена 2005. гпдине (10,42%). На трећем и шетвртпм месту су 

впзила прпизведена 2004. и 2008. гпдине са ушещћем пд 10,21% и 10,16%, респективнп. 
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На пснпву претхпднп наведених шиоеница и ппдатака, мпже се закљушити да је старпсна структура 

впзнпг парка неппвпљна јер прпсешна старпст такси впзила у Бепграду изнпси скпрп 13 гпдина 

(12,90 гпдина). 
 

 

Слика 11. Структура впзнпг парка према гпдини прпизвпдое 
 

У нареднпј табели и на слици приказана је старпсна структура впзнпг парка такси система у граду 

Бепграду у кпјпј су впзила груписана у старпсне класе кпрака пд пет гпдина. Највище впзила, оих 

51,87% је старпсти између 11 и 15 гпдина, дпк је 23,80% впзила старпсти између 16 и 20 гпдина. 

Најмаоа је заступљенпст впзила кпја су старпсти прекп 20 гпдина (1,54%), дпк је малп ушещће 

впзила кпја имају маое пд 5 гпдина старпсти, оих 5,09%. На пснпву претхпднпг мпже се закљушити 

да је тек свакп петп впзилп у такси систему у граду Бепграду старпсти маое пд 10 гпдина (22,79%). 
 

Табела 24. u Слика 12. Структура впзнпг парка према гпдинама старпсти 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Дп 5 326 5,09 

Пд 6 дп 10 1.134 17,70 

Пд 11 дп 15 3.324 51,87 

Пд 16 дп 20 1.525 23,80 

Вище пд 20 99 1,54 

Укупнп 6.408 100,00 
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3.5.1.3. Структура впзнпг парка према врсти ппгпнске енергије 

У нареднпј табели и на слици презентирана је структура впзнпг парка према врсти ппгпнске 

енергије. Ппдаци п структури впзнпг парка према врсти ппгпнске енергије су дпбијени на пснпву 

изјащоаваоа впзаша према унапред дефинисанпм истраживашкпм пбрасцу. Према резултатима 

истраживаоа, најзаступљенија врста ппгпнске енергије кпд впзила је дизел гпривп кпје кпристи 

291 впзилп, пднпснп 73,86%. На другпм и трећем месту пп заступљенпсти су впзила кпја кап 

ппгпнскп гпривп кпристе бензин и тешни нафтни гас (ТНГ) са ушещћем пд 12,69% и 10,91%, 

респективнп. Кпмпримпвани прирпдни гас (КПГ) кап ппгпнскп гпривп кпристи 8 впзила, дпк су у 

пквиру впзнпг парка заступљена и хибридна впзила, укупнп оих 2.  

 

Табела 25. и  Слика 13. Структура впзнпг парка према врсти ппгпнске енергије 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 31 - 

Дизел 291 73,86 

Бензин 50 12,69 

ТНГ 43 10,91 

Хибрид 2 0,51 

КПГ 8 2,03 

Укупнп 425 100,00 
  

Када се ппсматрају ппдаци п прпсешнпј пптрпщои такси впзила пп врстама ппгпнске енергије 

(према изјавама такси впзаша), мпже се закљушити да впзила кпја кпристе тешни нафтни гас имају 

највећу прпсешну пптрпщоу пд 10,6 литара на 100 km. На другпм месту су впзила са ппгпнпм на 

бензин са прпсешнпм пптрпщопм пд 9,6 литара на 100 km дпк дизел впзила прпсешнп трпще 8,1 

литар на 100 km. На нивпу система прпсешна пптрпщоа изнпси 8,5 литара ппгпнскпг гприва на 100 

km. 

3.5.1.4. Технплпгија пдржаваоа впзнпг парка 

У циљу дпбијаоа инфпрмација кпје се пднпсе на нашин пдржаваоа кап и на трпщкпве пдржаваоа 

впзила, у пквиру анкетнпг пбрасца впзашима су ппстављена шетири питаоа. 

 

Највећи брпј впзаша свпје впзилп пдржава у сервису кпји бира пп пптреби - 71,57%, щтп је и 

лпгишнп јер впзни парк у такси систему у граду Бепграду има виспку прпсешну старпст (пкп 13 

гпдина), такп да впзаши бирају сервисе кпји им нуде ниже трпщкпве пдржаваоа какп кпрективнпг, 

такп и превентивнпг у пднпсу на пвлащћене сервисе. Занимљивп је да се 16,18% анкетираних 

впзаша изјаснилп да свпје впзилп сами пдржавају, дпк у пвлащћенпм сервису прпизвпђаша впзила 

се пдржава 12,25% впзила у пквиру впзнпг парка (наредна табела и слика). 
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Табела 26. и Слика 14. Технплпгија пдржаваоа впзнпг парка 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 17 - 

Пвлащћен сервис 

прпизвпђаша впзила 
50 12,25 

Сервис бирам пп 

пптреби 
292 71,57 

Сам пдржавам впзилп 66 16,18 

Укупнп 425 100,00 

  

Вепма су интересантни пдгпвпри впзаша на питаое кпје се пднпсилп на перипдишни прпграм 

редпвнпг пдржаваоа оихпвих впзила. Прекп 85% анкетираних  такcи впзаша се изјаснилп да имају 

перипдишни прпграм редпвнпг пдржаваоа, дпк се препсталих 13,18% изјаснилп да нема 

перипдишни прпграм редпвнпг пдржаваоа. 

 

На питаое „Кпликп дана гпдищое Ваще такси впзилп не ради збпг пправки и редпвнпг 

пдржаваоа“, вище пд пплпвине впзаша (оих 57,36%) је пдгпвприлп да им впзилп не ради маое пд 

10 дана у тпку гпдине збпг пправки и редпвнпг пдржаваоа, щтп је вепма ппвпљнп. Сваки трећи 

впзаш (32,92%) се изјаснип да му впзилп није на распплагаоу између 11 и 20 дана у тпку гпдине 

збпг пправки и редпвнпг пдржаваоа. Резултати оихпвпг изјащоаваоа су приказани у нареднпј 

табели и на нареднпј слици. 
 

Табела 27.  и Слика 15. Гпдишоа нераспплпживпст впзнпг парка услед пправки и редпвнпг пдржаваоа 

 Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 24 - 

<10 230 57,36 

11-20 132 32,92 

21-30 30 7,48 

>30 9 2,24 

Укупнп 425 100,00 
  
 

Када се ппсматрају ппдаци п ушещћу трпщкпва пправки и пдржаваоа у укупним трпщкпвима рада 

впзила, на пснпву ппдатака приказаних у табели и на слици, мпже се видети да се 46,67% впзаша 

изјаснилп да је оихпвп ушещће између 11 и 20%, дпк се 28,00% впзаша изјаснилп за ушещће између 

21 и 30%. Узимајући у пбзир прпсешну старпст и хетерпгенпст впзнпг парка пваквп ушещће 

трпщкпва пправки и пдржаваоа впзила се мпже сматрати релативнп виспкп. 
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Табела 28. и Слика 16. Учешће трпшкпва пправки и пдржаваоа у укупним трпшкпвима рада впзила 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 50 - 

<10% 60 16,00 

11-20% 175 46,67 

21-30% 105 28,00 

>30% 35 9,33 

Укупнп 425 100,00 
  

3.5.2. Ангажпвани људски ресурси у систему – такси впзачи 

За пптребе израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта, а у циљу щтп детаљнијег сагледаваоа стаоа 

такси система у граду Бепграду, кап и оегпвпг функципнисаоа, спрпведена су специфишна 

истраживаоа ппсебнп прпјектпвана за такси систем у граду Бепграду (Анкета такси впзаша – АК-2). 

Анкетни пбразац се састпјап из две целине, пднпснп пд щеснаест питаоа, пд кпјих се првих девет 

пднпсилп на такси впзаша, дпк је препсталих седам намеоенп за дпбијаое инфпрмација п сампм 

такси впзилу. Ппред пвих питаоа, свакп пд испитаника је имап мпгућнпст да наведе сугестије и 

кпментаре у циљу унапређеоа такси система у граду Бепграду. Изглед и садржај кприщћенпг 

анкетнпг пбрасца дат је у Прилпгу 1.  

 

У пквиру пвпг дела студије биће презентирани резултати дпбијени пбрадпм пдгпвпра дпбијених 

на питаоа кпја се пднпсе на такси впзаше (првих девет питаоа). Узпрак кпји је пбухваћен анкетпм 

је 425 такси впзаша такси система у граду Бепграду. Ппдаци п старпснпј структури такси впзаша су 

пбрађени на пснпву дпстављених ппдатака пд стране Нарушипца - Секретаријата за јавни превпз 

(база ппдатака п впзашима на дан 05.09.2019. гпдине). У пквиру пвпг ппглавља изврщена је 

анализа директних изврщилаца на пперативнпм нивпу, пднпснп такси впзаша.  

3.5.2.1. Старпсна структура такси впзача 

Ппдаци приказани у пквиру пве ташке пбухватају ппдатке п 6.368 впзаша, пд укупнп 6.464. Ппдаци п 

96 впзаша кпји раде у такси систему нису били дпступни, а пднпсе се на заппслене (такси впзаше) 

без сппственпг впзила. Старпсна структура впзаша (такси предузетника) у такси систему према 

ппдацима из дпстављене базе ппдатака пд стране Секретаријата за јавни превпз на дан 

05.09.2019. гпдине, ппказује да је прпсешна старпст такси впзаша пкп 55 гпдина, пднпснп 54,71 

гпдине (наредна табела и слика). 
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Табела 29. и Слика 17. Структура впзача према гпдинама старпсти 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

21-30 9 0,14 

31-40 317 4,98 

41-50 1.866 29,30 

51-60 2.339 36,73 

61-70 1.655 25,99 

>70 182 2,86 

Укупнп 6.368 100,00 
  

 

Према ппдацима из табеле и са слике мпже се видети да је највећа заступљенпст впзаша пд 51 дп 

60 гпдина старпсти (36,73%), дпк је скпрп сваки трећи впзаш у такси систему у граду Бепграду 

старпсти пд 41 дп 50 гпдина (29,30%).  

 

Забриоавајућа је шиоеница да је сваки шетврти такси впзаш старпсти пд 61 дп 70 гпдина, оих 

25,99%. На пснпву претхпднп наведенпг, мпже се дпћи дп закљушка да је вепма неппвпљна 

старпсна структура впзаша у такси систему у граду Бепграду јер је оих 65,58% старије пд 50 гпдина. 

3.5.2.2. Искуствп у пбављаоу делатнпсти такси превпза  

Пд анкетираних такси впзаша, скпрп сви су се изјаснили да им је такси превпз пснпвна делатнпст 

(96,93%). Препсталих 3,07% се изјаснилп да им је тп сппредна делатнпст, щтп је вепма ппвпљна 

шиоеница у смислу прпфесипнализације сектпра. Самп два анкетирана впзаша нису дали пдгпвпр 

на пвп питаое. Резултати претхпдне анализе приказани су у нареднпј табели и слици. 

 

Табела 30. и Слика 18. Структура впзача према категприји делатнпсти 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 2 - 

Пснпвна делатнпст 410 96,93 

Сппредна делатнпст 13 3,07 

Укупнп 425 100,00 
  

Са друге стране, према дпбијеним резултатима анкете, изузетнп је ппвпљна структура впзаша 

према гпдинама рада у делатнпсти такси превпза, щтп ппказују резултати расппделе приказани у 
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нареднпј табели и на слици. Вище пд пплпвине впзаша је са стажпм дужим пд 20 гпдина (59%), дпк 

је 17,54% впзаша кпји имају стаж пд 16 дп 20 гпдина. Занимљивп је да се самп 4,03% впзаша 

изјаснилп да имају маое пд 5 гпдина искуства у бављеоу делатнпсти. Уппредна анализа резултата 

истраживаоа ппказује да је искуствп рада у такси систему у кпрелацији са прпсешнпм старпщћу 

впзашкпг кадра. 
 

Табела 31. и Слика 19. Структура впзача према гпдинама рада у такси систему  
 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 3 - 

<5 17 4,03 

6-10 27 6,40 

11-15 55 13,03 

16-20 74 17,54 

>20 249 59,00 

Укупнп 425 100,00 
 

3.5.2.3. Раднп време впзача, прганизација пп сменама и пдсуствп са ппсла 

Питаое п прпсешнпм раднпм времену впзаша у анкети ппдељенп је на три пптпитаоа, кпја се 

ппјединашнп пднпсе на раднп време за радни дан, субпту и недељу. Према дпбијеним пдгпвприма 

кпји су приказани у нареднпј табели и на слици, радним данима две трећине впзаша такси система 

у граду Бепграду раде дуже пд 8 шаспва (67,31%), дпк скпрп сваки трећи впзаш ради између 6 и 8 

шаспва (29,78%). Самп 2,91% анкетираних впзаша се изјаснип да ради краће пд 6 шаспва.  

 

Табела 32. и Слика 20. Прпсечнп дневнп раднп време такси впзача (радни дан) 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 12 - 

<6 12 2,91 

6-8 123 29,78 

>8 278 67,31 

Укупнп 425 100,00 

  

Све пвп указује на виспк степен кпрелације са датим пдгпвприма такси впзаша на питаое везанп за 

делатнпст бављеоа такси превпзпм. 
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У нареднпј табели и на слици дат је приказ пдгпвпра такси впзаша на питаое п прпсешнпм раднпм 

времену субптпм.  
 

Табела 33. и Слика 21. Прпсечнп дневнп раднп време такси впзача (субпта) 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 9 - 

Не радим 43 10,34 

<6 57 13,70 

6-8 111 26,68 

>8 205 49,28 

Укупнп 425 100,00 
  

Субптпм је прпсешнп раднп време впзаша са радним временпм дужим пд 8 шаспва маое у пднпсу 

на радни дан, али и ппред претхпднп наведене шиоенице ушещће је виспкп и изнпси 49,28%. 

Сваки шетврти впзаш (26,68%), ради субптпм пд 6 дп 8 шаспва, дпк се сваки десети анкетирани такси 

впзаш изјаснип да не ради субптпм (10,34%). 

 

Највећи брпј анкетираних такси впзаша у такси систему у граду Бепграду се изјаснип да не ради 

недељпм, оих 37,07%. Раднп време впзаша недељпм је краће негп радним данпм и субптпм и за 

32,68% впзаша је дуже пд 8 шаспва, а краће пд 6 шаспва ради 12,44% впзаша. Претхпднп наведени 

ппдаци су дати у нареднпј табели и на слици. 

 

Табела 34.  и Слика 22.  Прпсечнп дневнп раднп време такси впзача (недеља) 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 15 - 

Не радим 152 37,07 

<6 51 12,44 

6-8 73 17,80 

>8 134 32,68 

Укупнп 425 100,00 
  

Сваки други анкетирани впзаш у такси систему у граду Бепграду се изјаснип да нема дефинисану 

смену у кпјпј ради у тпку дана, пднпснп 52,07% впзаша ради мещпвитп (у вище смена, са 

разлишитим трајаоем сваке пд смена у кпјима раде). У јутаропј смени ради 31,87%, дпк у нпћнпј 
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2,43% впзаша. Најмаои брпј впзаша ради у вешеропј смени, оих самп 1,46%. Претхпднп наведени 

ппдаци приказани су у нареднпј табели и на слици. 

 

Табела 35. и Слика 23. Расппдела времена рада такси впзача пп сменама у тпку дана 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Брпј пдгпвпра 14 - 

Јутароа 131 31,87 

Ппппдневна 50 12,17 

Вешероа 6 1,46 

Нпћна 10 2,43 

Мещпвитп 214 52,07 

Укупнп 425 100,00 
  

У пквиру анкетнпг пбрасца впзашима су ппнуђена шетири разлпга (гпдищои пдмпр, бплпваое, 

пдржаваое впзила и пстали разлпзи) кпји се пднпсе на пдсуствпваое са ппсла у тпку гпдине и брпј 

дана без пбављаоа делатнпсти. У нареднпј табели и на слици дата је структура впзаша према брпју 

дана пдсуства збпг гпдищоих пдмпра.  

 

Табела 36. и Слика 24. Структура такси впзача према брпју дана пдсуства збпг гпдишоег пдмпра 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 38 - 

<10 дана 122 31,52 

11-20 дана 176 45,48 

21-30 дана 56 14,47 

>30 дана 33 8,53 

Укупнп 425 100,00 
  

На пснпву изјащоаваоа впзаша у такси систему у граду Бепграду, мпже се закљушити да ппстпје 

пдступаоа у заступљенпсти у зависнпсти пд ппнуђених временских интервала. Наиме, највећи 

брпј впзаша пдсуствује са ппсла пд 11 дп 20 дана збпг гпдищоег пдмпра, оих 45,48%. Сваки трећи 

анкетирани такси впзаш се изјаснип да пдсуствује са ппсла збпг гпдищоих пдмпра маое пд 10 

дана, оих 31,52%. Најмаое впзаша пдсуствује вище пд 30 дана са ппсла збпг гпдищоих пдмпра 

(8,53%). 

Структура впзаша према брпју дана пдсуства збпг бплпваоа дата је у нареднпј табели и на слици. 

Структура је изузетнп ппвпљна јер се 88,89% впзаша изјаснилп да пдсуствује с ппсла маое пд 10 

дана збпг бплпваоа.  
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Табела 37.  и Слика 25. Структура такси впзача према брпју дана пдсуства збпг бплпваоа 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 200 - 

<10 дана 200 88,89 

11-20 дана 14 6,22 

21-30 дана 5 2,22 

>30 дана 6 2,67 

Укупнп 425 100,00 
  

Непбављаое делатнпсти збпг пдржаваоа впзила, кап једне пд најважнијих функција трансппртнпг 

прпцеса, према резултатима анкете впзаша, ппказује да гпдищое у прпсеку изнпси маое пд 10 

дана, кпд две трећине впзаша, пднпснп 66,67% оих. Сваки шетврти впзаш пдсуствује са ппсла збпг 

неппхпдних пдржаваоа впзила пд 11 дп 20 дана гпдищое (25,99%). Претхпднп наведени ппдаци 

приказани су у нареднпј табели и на слици.  

 

Табела 38.  и Слика 26.  Структура такси впзача према брпју дана пдсуства збпг пдржаваоа впзила 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

 Без пдгпвпра 98 - 

<10 дана 218 66,67 

11-20 дана 85 25,99 

21-30 дана 19 5,81 

>30 дана 5 1,53 

Укупнп 425 100,00 
  
 

3.5.2.4. Прпсечан брпј пстварених килпметара и прпсечан прпцеоени брпј впжои са 

путницима 

Према пдгпвприма такси впзаша, прпсешан брпј пстварених килпметара у тпку дана  пп впзилу у 

такси систему у граду Бепграду изнпси 134,04 килпметра. При тпме, највећи прпценат впзаша, оих 

33,17%, дневнп прелази са впзилпм између 141 и 150 килпметара, дпк 20,91% оих прелази са 

впзилпм између 91 и 100 килпметара. Занимљив је ппдатак да 8,65% впзаша прелази са свпјим 

впзилпм између 191 и 200 килпметара у тпку дана. На нивпу гпдине, према резултатима 

истраживаоа ставпва впзаша, впзила прпсешнп реализују 43.825,90 впзилп килпметара на раду. 
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Треба нагласити, да је највеће ушещће впзаша (31,27%) кпји пстварују између 30.001 и 40.000 

впзилп килпметара у тпку гпдине. Претхпднп наведени ппдаци приказани су на наредним 

сликама. 
 

 

Слика 27. Прпцена брпја пстварених килпметара (радни дан) 

 

Слика 28. Прпцена укупнпг брпја пстварених килпметара у тпку гпдине  

 

На пснпву пдгпвпра такси впзаша кпји се пднпси на прпсешан пстварен дневни брпј килпметара  пп 

впзилу у приватне сврхе, мпже се закљушити да прпсешна дневна килпметража изнпси 24,26 

килпметара, щтп представља ушещће пд 15,33% укупне дневне килпметраже. Укупна килпметража 

пп впзилу у приватне сврхе, према изјащоаваоу таксиста изнпси 9.786,98 впзилп килпметара. 

 

Према резултатима истраживаоа скпрп сваки други впзаш у такси систему у граду Бепграду је 

прпценип да у тпку дана реализује пд 6 дп 10 впжои са путницима (48,88%), дпк 37,47% 

испитаника реализује између 11 и 15 впжои са путницима. У нареднпј табели и слици приказани 

су ппдаци п прпцеоенпм прпсешнпм брпју впжои са путницима у тпку дана.  

17 14

6

87

4

51

25

14

138

8

2

7
1

36

6
0

20

40

60

80

100

120

140

160

≤70 71-80 81-90 91-100 101-110 111-120 121-130 131-140 141-150 151-160 161-170 171-180 181-190 191-200 >200

9

55

96

82

41

17

2
5

0

20

40

60

80

100

120

≤20.000 20.001-30.000 30.001-40.000 40.001-50.000 50.001-60.000 60.001-70.000 70.001-80.000 >80.000



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 69 пд 133 
 

Табела 39. и Слика 29. Прпцеоен прпсечан брпј впжои са путницима у тпку дана 

Ппнуђени пдгпвпри Брпј пдгпвпра % 

Без пдгпвпра 22 - 

Маое пд  5 22 5,46 

6-10 197 48,88 

11-15 151 37,47 

16-20 28 6,95 

21-25 3 0,74 

Вище пд 25 2 0,50 

Укупнп 425 100,00 
  
 

На пснпву презентпваних ппдатака дпбијени прпцеоени прпсешан брпј впжои са путницима пп 

впзилу је у сагласнпсти са брпјем впжои пп впзилу прпрашунатим на пснпву анализа дпступних 

база ппдатака пператпра и изнпси пкп 10 впжои (9,96 впжои).  

3.5.2.5. Ставпви впзача п пснпвним прпблемима у такси систему 

У пквиру анкетнпг пбрасца предвиђенп је и утврђиваое ставпва анкетираних впзаша п пснпвним 

прпблемима у такси систему у граду Бепграду у пвпм пресеку времена. Впзашима је пмпгућенп да 

изаберу највище три пд псам предефинисаних пдгпвпра. Ппнуђени пдгпвпри и структура 

анкетираних впзаша према оихпвим ставпвима приказани су на нареднпј слици.  

 

Највећи брпј такси впзаша, оих 32,84%, је навеп ппстпјаое великпг брпја нерегуларних таксиста 

(без дпзвпле) кап главни прпблем у такси систему у граду Бепграду. На другпм месту пп 

заступљенпсти је лпща прганизација такси система са ушещћем пд 29,45%. Пстали прпблеми су 

дпста маое заступљени пд претхпднп наведених.  

Претхпднп указује да је неппхпднп системски изврщити реинжеоеринг у прганизацији и 

управљаоу целинпм такси система у граду Бепграду, рещити системски прпблем нелпјалне 

кпнкуренције (нерегуларних таксиста без дпзвпле) крпз експлицитније и прецизније регулатпрне 

акте, ефикаснији систем мпнитпринга, кпнтрпле и инспекцијскпг надзпра на нивпу целине такси 

система. 
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Слика 30. Пснпвни прпблеми у такси систему– ставпви впзача 

3.5.2.6. Примедбе и сугестије впзача 

У пквиру анкетнпг пбрасца, предвиђена је мпгућнпст за исказиваое примедби и сугестија такси 

впзаша кап пблик оихпвпг субјективнпг запажаоа кпје се пднпси на слабпсти кпје исппљава 

ппстпјећи такси систем, кап и мпгуће претое. Пд укупнпг брпја анкетираних (оих 425), примедбе и 

сугестије је далп укупнп 196 такси впзаша, с тим щтп брпј  примедби и сугестија није бип пгранишен 

већ је сваки испитаник мпгап да наведе вище оих. Накпн пбраде сугестија и примедби, укупнп 

оих 265, највећи брпј впзаша кап пснпвни прпблем навпди ппстпјаое CarGo сервиса, укупнп оих 

46, щтп представља ушещће пд 17,36%. Занимљивп је да је на другпм месту пп заступљенпсти 

пдгпвпра такси впзаша ппремљенпст такси стајалищта кпмуналнпм урбанпм ппремпм (пре свега 

тпалетима), щтп за 10,57% испитаника представља акутан прпблем. Секретаријат за јавни превпз је 

кренуп у реализацију ппстављаоа мпбилних тпалета на 59 изабраних стајалищта. Трећа примедба 

испитаника пп заступљенпсти је ппстпјаое нерегуларних таксиста (без дпзвпле) са ушещћем пд 

9,06%. На шетвртпм и петпм месту пп заступљенпсти су сугестије кпје се пднпсе на ппвећаое 

капацитета ппстпјећих такси стајалищта и увпђеое нпвих лпкација такси стајалищта са ушещћем пд 

6,79% и 6,04%, респективнп. Јпщ се издвајају сугестије кпје се пднпсе на ппщтпваое и примену 

закпнске регулативе (4,15%) и ефикаснији рад надлежних институција и инспекције (3,77%). 

3.6. Степен дигитализације система резервације и наручиваоа впжои 

Ппстпји вище нашина на кпји такси впзаши врще пријем захтева у такси систему у Бепграду:  

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 пвпм ппглављу анализиран је нивп технишкп-технплпщкпг развпја ппстпјећих 

система за резервацију и нарушиваое впжои. 
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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.  

Исппстављаое захтева кприсника пстварујe се: 

- Телефпнским везама са диспешерским центрима прекп пператера,  

- Текстуалним ппрукама прекп неких пд савремених видпва кпмуникације (нпр. SMS, Viber, 

Whatsapp, итд.), и  

- Директнп крпз апликације за мпбилне уређаје.  

 

Исппстављени захтеви се прпслеђују у систем кпји на пснпву предефинисаних критеријума и 

параметара аутпматски дпдељују захтеве впзилима/впзашима. Систем савремених апликација, 

претежнп базираних на Android (или iOS) пперативним системима за мпбилне уређаје и Windows 

oперативнпм систему за диспешерске центре, дпбрп функципнище, а ефекти су разлишити између 

самих прганизаципних целина – такси пператпра, у зависнпсти пд степена прганизпванпсти, нивпа 

квалитета кпји пружају и др. Удружеоа/предузећа у кпјима се впжое резервищу прекп разлишитих 

апликација су: 

- Алп такси, 

- Алфа бел (Аlfa Bell), 

- БГ такси 19800 (BG TAXI 19800), 

- Бепградски ппслпвни такси, 

- Бептакси, 

- Гплд такси (Gold taksi), 

- Лагуна, 

- Маг такси 011 (Мag Taxi 011), 

- Наксис такси (Naxis taxi), 

- Пинк такси, 

- СТБ такси (STB taxi), 

- Шукаришки плави такси. 

 

Интегрисани систем за резервисаое и нарушиваое впжои на нивпу удружеоа/предузећа, ппред 

пснпвне функције пријема трансппртних захтева, пмпгућава и мпнитпринг и управљаое впзилима 

у циљу ппвећаоа ефикаснпсти и ефективнпсти рада система, ппузданпсти и стабилнпсти, бпље 

инфпрмисанпсти путника, ефикаснпг мереоа перфпрманси система, беншмаркинг пператпра, итд.  

Ипак, пптенцијали пве друге функције у ппстпјећим системима су већинпм слабп или никакп 

искприщћени. 

У систему се генерищу две групе ппдатака: у реалнпм времену („Real time”) и накпн пдређенпг 

перипда („Off line”). „Real time” ппдаци су ппдаци кпје впзила у двпсмернпј кпмуникацији са 

системпм щаљу у тпку функципнисаоа трансппртнпг прпцеса. Ппдаци са впзила се архивирају и 

„Off line” ппдаци се мпгу кпристити за анализу трансппртнпг прпцеса. 

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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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. 

Активнпсти на највищем нивпу управљаоа треба да буду интегрисани у Секретаријату за јавни 

превпз - Сектпр за такси превпз.  

 

Слика 31. Хијерархијски мпдел ппстпјећег система за резервисаое впжои, мпнитпринг и кпнтрплу 

функципнисаоа такси система 

У складу са ппстпјећим хијерархијским мпделпм система за резервисаое впжои, мпнитпринг и 

кпнтрплу, спфтверски деп система има следеће апликације: 

- Апликације за Диспешерске центре пператпра (такси удружеоа/предузећа); 

- Апликације за такси впзаше; 

- Апликације за кприснике. 

 

Пдређени брпј удружеоа/предузећа упптребљава глпбалне системe за резервацију услуга у такси 

трансппрту, кпје имају самп апликацију за такси впзаше и апликацију за кприснике, без апликације 

за Диспешерски центар. 

У наставку текста пписане су пснпвне функције сваке пд наведених апликација. 

3.6.1. Апликације за диспечерски центар пператпра (такси удружеоа/предузећа) 

У систему такси превпза у Бепграду тренутнп Диспешерски центри такси удружеоа/предузећа 

кпристе вище разлишитих апликација. Апликације за диспечерске центре пператпра (такси 

удружеоа/предузећа) имају следеће функципналнпсти: 



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 73 пд 133 
 

- Управљаое трансппртним захтевима – резервисаое впжои (унпс, пбраду и преглед 

исппстављених и ппслужених захтева – впжои у реалнпм времену, мпдул за кпмуникацију са 

кприсницима, базу ппдатака исппстављених и ппслужених захтева); 

- Мпнитпринг и кпнтрплу рада впзила и впзаша (преглед свих активних и неактивних впзила на 

мапи у реалнпм времену, мпдул за кпмуникацију са впзашима); 

- Администрација и ппдещаваое система. 

 

Апликације пмпгућавају приказ ппдатака какп у пблику табела, такп и на интерактивним мапама. 

Фпрмат и пблик табела и мапа зависи пд захтева кприсника система и типа апликације. За ппдатке 

из базе неке пд апликација нуде ппције филтера пп пдређеним параметрима, кап и ппције извпза 

у пдгпварајући фпрмат. 

3.6.1.1. Мпдул за управљаое трансппртним захтевима – резервисаое впжои 

Мпдул за управљаое трансппртним захтевима пмпгућава унпс, пбраду и праћеое захтева пд 

стране кприсника у реалнпм времену. Кприснику је пмпгућен преглед свих активних впжои 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.  

 
Слика 32. Пример изгледа екрана за управљаое трансппртним захтевима апликације за диспечере у 

такси систему у Бепграду 

Извпр: NetInformatika 

Диспешер пператпра има ппције унпса и пбраде исппстављених захтева (ппзива). Збпг 

пптимизације рада диспешера и унапређеоа ефикаснпсти система, неке пд апликација 

пмпгућавају претрагу адреса на мапи, али и крпз мпдул за брзу и детаљну претрагу. Приликпм 

унпса захтева ппстпје и ппције за пдабир категприја впзила кпје кприсник захтева, кап и мпдул за 

резервисаое впжои (пдабир датума и времена када впзилп мпра бити на адреси кприсника). 
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За интеракцију диспешера пператпра са кприсницима путем телефпнских ппзива, неке пд 

Апликација за Диспешерски центар имају ппдрщку за интегрисан SIP10 клијент щтп пмпгућава 

пријем и пбраду ппзива директнп крпз апликацију. Кпнтрпла ппзива се пбавља прекп тастатуре 

рашунара (прихватаое ппзива, стављаое ппзива на шекаое, преусмераваое ппзива на линије 

других диспешера, итд.). 

Диспешер пператпра мпже имати ппцију да впжоу стави на аутпматску дпделу или мпже рушнп да 

изабере впзилп кпје ће ићи на изабрану адресу и ппслужити захтев кприсника (наредна слика). 

Прпцедура за аутпматску и рушну дпделу се разликује пп удружеоима/предузећима, пднпснп 

апликација пмпгућава да сваки пператпр (удружеое) дефинище сппствене параметре и 

критеријуме на пснпву кпјих се изврщава аутпматска дпдела впжое. 

 

Слика 33. Пример изгледа екрана за дпделу впжои апликације за диспечере у такси систему у Бепграду 

Извпр: NetInformatika 

Ппстпјеће Апликације за Диспешерски центар пружају приступ бази ппдатака кпја садржи ппдатке 

п свим исппстављеним захтевима у систему (наредна слика). Сваки захтев у бази мпра имати 

статус (активан, ппслужен, неппслужен, птказан), кап и детаљне инфпрмације кпје зависе пд типа и 

врсте апликације и мпгу садржати ппдатке 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.  

Неке пд апликација имају ппцију креираоа збирнпг извещтаја п захтевима кпји 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. 

 

                                                           
10 SIP је пппуларни кпмуникаципни прптпкпл кпји је у маспвнпј упптреби за Voice/Cam кпмуникацију прекп интернета. Пбзирпм на 
птвпрену структуру, велики брпј VoIP (voice over internet) клијената ппдржава и кпристи управп SIP. 
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Слика 34. Пример изгледа екрана базе ппдатака п захтевима у апликацији за диспечере у такси систему у 

Бепграду 

Извпр: NetInformatika 

3.6.1.2. Мпдул за мпнитпринг и кпнтрплу рада впзила и впзача 

Други мпдул у Апликацији за диспешерске центре пператпра (такси удружеоа/предузећа) је 

систем за аутпматскп лпцираое впзила AVL (Automatic Vehicle Location). Пн представља савремен 

метпд за гепграфскп пдређиваое ташне лпкације впзила, надгледаое оегпвпг статуса 

(активан/неактиван) и параметара у тпку впжое и пренпс дпбијених инфпрмација дп места на 

кпме ће се пна на најбпљи нашин искпристити у циљу праћеоа и надзпра сампг впзила.  

Пвај мпдул се заснива на следећим функципналнпстима: 

- Праћеое впзила путем Global Positioning System-а (GPS) у реалнпм времену; 

- Даљински надзпр статуса впзила и важних дпгађаја и извещтаваое; 

- Текстуалне ппруке према впзашу; 

- Гласпвна кпмуникација са впзашем; 

- Идентификација впзаша; 

- Праћеое параметара рада впзила и впзаша (тренутна брзина впзила, правац кретаоа, траса 

кретаоа, и сл.). 

 

Интеракција са такси впзашима прекп апликације је примарнп текстуална, али ппстпји ппција и 

гласпвне кпмуникације. Кпмуникација је двпсмерна, пднпснп и впзаши мпгу слати ппруке или 

звати Диспешерски центар пператпра кпме припадају. Врлп шест је слушај да се гласпвна 

кпмуникација између впзаша и Диспешерскпг центра врщи крпз независни систем радип веза или 

телефпнских ппзива крпз мреже мпбилне телефпније. 

 

Ппред мпнитпринга и кпнтрпле впзила и впзаша у реалнпм времену, ппстпјеће апликације имају 

мпгућнпст прегледа ппдатака из претхпднпг перипда времена, кап и фпрмираое пдгпварајућих 
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извещтаја п раду впзила и впзаша. Статистика рада впзила/впзаша садржи разлишит нивп 

инфпрмација за изабрани перипд у зависнпсти пд апликације, кап щтп су укупан брпј впжои, брпј 

впжои пп статусу (заврщене, птказане пд стане клијента, пдбијене), брпј впжои према нашину 

исппстављаоа захтева (апликација, ппзив, директнп, итд.), укупнп време впжое са путницима, 

укупнп време рада впзаша итд. 

3.6.1.3. Администрација и ппдешаваое система 

Апликације за Диспешерске центре садрже и мпдул за администрацију система. Пвај мпдул се 

састпје из вище сегмената: 

- 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. 

  

Слика 35. Пример изгледа екрана за дпдаваое и измену ппдатака п ресурсима  апликације за диспечере у 

такси систему у Бепграду 

Извпр: NetInformatika 

- Дпдаваое и измена уређаја 

Пвај мпдул служи за администрацију и регистрпваое уређаја у впзилима. Аутпматска 

регистрација у систем ппдразумева аутпматскп бележеое инфпрмација п IMEI кпду уређаја11. 

Регистрпван уређај је дпступан крпз диспешерску апликацију за администратпре система кпји 

за регистрпван уређај дпдаје службени брпј. У слушају да једнп впзилп кпристе самп пдређени 

впзаши или један впзаш, уређај се мпже дпделити самп тим впзашима. 

- Дпдаваое и измена кприсника (диспечера, администратпра) 

Пвај мпдул пмпгућава администратпру система да креира прпфиле нпвих кприсника или 

уређује ппстпјеће прпфиле. Свакпм кприснику се дпдељују права кприщћеоа. 

- Дпдаваое и измена адреса 

Ппстпјећи системи имају списак адреса и пмпгућавају претрагу. За адресе и лпкације кпје се 

не налазе у бази пстављена је ппција дпдаваоа и измена ппдатака. 

                                                           
11 International Mobile Equipment Identity или скраћенп IMEI је јединствени брпј за идентификацију уређаја на мпбилнпј мрежи. 
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- Ппдешаваое стајалишта и зпна 

Зпна стајалищта је дефинисана спискпм улица кпје се у тпј зпни налазе. Администрација такси 

стајалищта ппдразумева пре свега дефинисаое капацитета стајалищта (брпја места за такси 

впзила). Дефинисаое зпна стајалищта је битнп за режим аутпматске дпделе впжои впзашима 

према припритету.  

  

Слика 36. Пример изгледа екрана за ппдешаваое стајалишта апликације за диспечере у такси систему у 

Бепграду 

Извпр: NetInformatika 

 

- Ппдешаваое начина дпделе впжои 

Ппдещаваоа нашина дпделе впжои врщи се на нивпу Диспешерских центара пператпра. 

Пдређене апликације пмпгућавају избпр једнпг или вище нашина дпделе (нпр. дпдела увек 

најближем впзилу; дпдела впзилу кпје најдуже шека на стајалищту или у зпни; лицитација, и 

сл.), а према захтеву такси удружеоа/предузећа. 

3.6.2. Апликације за такси впзаче 

Апликације за такси впзаше прилагпђене су за рад на PDA уређајима, пднпснп мпбилним 

уређајима (таблетима). Урађене су за најщире распрпстраоени пперативни систем – Android. На 

ппшетку рада впзаш се пријављује на апликацију кприщћеоем свпг лишнпг кпда (лпзинке), кпја му 

је претхпднп дпдељена. 

  

Слика 37. Изглед екрана апликација за такси впзаче различитих удружеоа/предузећа у такси систему у 

Бепграду 

Извпр: NetInformatika 
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Један пд пснпвних мпдула свих апликација 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.  

 

Неке пд апликација пмпгућавају кпмуникацију впзаша са диспешерским центрпм пператпра. 

Кпмуникација ппдразумева слаое ппрука, нпр. п статусу впзаша (краћа или дужа пауза и сл.), или 

неких других важних инфпрмација кпје утишу на функципнисаое система.  

 

Пдређене апликације пмпгућавају и ппцију лицитације впжои, шија активнпст и функципналнпст 

зависи пд интернпг ппдещаваоа у пквиру Апликације за Диспешерски центар удружеоа/ 

предузећа. 

 

Ппсебан мпдул кпји имају пдређене апликације за такси впзаше јесте бежишнп ппвезиваое са 

таксиметрпм путем Bluetooth-а, кап и ппција спфтверскпг таксиметра. Спфтверски таксиметар 

функципнище на истпм принципу кап и хардверски таксиметри. Тп знаши да унутар апликације 

впзаш има ппцију да кпд ппшетка впжое изабере тарифу и да апликација на пснпву пређене 

килпметраже кап и времена шекаоа израшуна изнпс за наплату, пднпснп цену реализпване 

трансппртне услуге. У тпку впжое спфтверски таксиметар на екрану мпже да приказује кпја је 

тарифа активна, кап и кплика је тренутна цена впжое. 

 

Ппред наведених функција, кпје се углавнпм реализују у реалнпм времену, впзаши имају и 

мпгућнпст приказа и прегледа истприје свпјих впжои за изабрани временски перипд са свим 

параметрима.  

3.6.3. Апликација за кприснике 

Ппстпјеће апликације за кприснике су прилагпђене за рад на мпбилним уређајима (мпбилним 

телефпнима и таблетима). Базиране су већинпм на два најщире распрпстраоена пперативна 

система – Android и iOS.  

 

Накпн преузимаоа бесплатне апликације (са GooglePlay или AppStore-а), кприсник првп креира 

кприснишки налпг и пријављује се у систем. Регистрација кприсника се пптврђује слаоем линка 

путем е-mail или путем SMS ппруке, на е-mail адресу и брпј телефпна кпји је кприсник пставип 

приликпм креираоа налпга.  

 

Један пд пснпвних мпдула свих апликација је ппдрщка за навигацију, кпја пмпгућава ппвезиваое 

са апликацијама за навпђеое (нпр. Google Maps, HERE WeGo, итд.). Апликација кприснику 

приказује на мапи најближа слпбпдна впзила у пднпсу на изабрану лпкацију кприсника. На пснпву 

GPS сигнала са уређаја на кпјем је инсталирана, апликација пдређује адресу кприсника, уз ппцију 

да кприсник сам унесе жељену адресу (текстуалним унпспм или гласпвнпм кпмандпм). 

Апликације пмпгућавају и заказиваое впжои за пдређени датум и време у складу са пптребама 

кприсника.  

 

Приликпм нарушиваоа впжое кприсник има ппцију за унпс (или избпр на мапи) дестинације, кап и 

пдабир категприја впзила кпјим жели да се впзи. На пснпву унетих параметара, апликација 
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приказује кприснику цене впжое, килпметражу, кап и прпцену времена трајаоа впжое. Неке пд 

апликација приликпм нарушиваоа впжое кприснику нуде избпр и нашин плаћаоа (са ппцијама 

гптпвина, платна картица, други вид електрпнскпг плаћаоа или плаћаое прекп рашуна).  

 

Накпн успещнп нарушене впжое кприсник мпра да има преглед свпје и лпкације дпдељенпг 

впзила кап и прпцеоенпг времена за кпје ће впзилп стићи на лпкацију кприсника. Апликације 

пбавещтавају кприсника када впзилп стигне на тражену адресу. 

 

У пквиру апликације кприсник има ппцију кпјпм мпже да прегледа истприју свпјих впжои у 

апликацији. Истприја впжои садржи инфпрмације кап щтп су извпр и циљ кретаоа, датум и време 

впжое, изнпс за наплату, нашин плаћаоа итд. 

 

Главни недпстатак са аспекта кприсника јесте щтп не ппстпји једна апликација за резервисаое 

услуга свих такси превпзника, већ свакп удружеое/предузеће има свпју апликацију. Тп знаши да би 

кприсник мпгап да кпристи услуге вище пператпра мпра имати на мпбилнпм уређају вище 

апликација пднпснп не мпже исппставити један захтев свим пператприма.  

 

На наредним сликама су приказане апликације за кприснике разлишитих такси 

удружеоа/предузећа у такси систему у Бепграду. 

 

   
Слика 38. Изглед екрана апликација за кприснике различитих удружеоа/предузећа у такси систему у 

Бепграду 

Извпр: GooglePlay, https://play.google.com/ 

   

https://play.google.com/
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Слика 39. Изглед екрана апликација за кприснике различитих удружеоа/предузећа у такси систему у 

Бепграду 

Извпр: GooglePlay, https://play.google.com/ 

   

Слика 40. Изглед екрана апликација за кприснике једнпг пд глпбалних система за резервацију такси услуга 

кпја се кпристи у удружеоима/предузећима у такси систему у Бепграду 

Извпр: GooglePlay, https://play.google.com/ 

https://play.google.com/
https://play.google.com/
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3.6.4. Мпнитпринг и управљаое пружаоа такси услуга на лпкацијама пд 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 се 
имплементира интерфејс између Система за мпнитпринг и управљаое и TAXI RFID QMS система. 

 

 

Слика 41. Функципнална архитектура TAXI RFID QMS систем (Извпр: ProSmart) 

 

Систем се функципналнп мпже ппделити на три целине:  

1. Ппдсистем на такси паркиралищту – у кпме се врще функције детекције пристиглих такси 

впзила (ппзиција 1, на слици 41) и пбавещтаваоа п слпбпдним местима и редпследу 

дпласка на терминал (ппзиција 2, на слици 41). 

2. Ппдсистем на терминалу – где се врщи детекција такси впзила у зпни дпласка (ппзиција 3, 

на слици 41), аутпматскп прппущтаое впзила у зпни терминала (ппзиција 4, на слици 41) и 

детекција пдласка са терминала (ппзиција 5, на слици 41). 

3. Backoffice – кпји има следеће елементе: инспекција (ппзиција 6, на слици 41), издаваое 

RFID тагпва - налепница (ппзиција 7, на слици 41), мпнитпринг и кпнтрплу целпг система, 

крпз везу између TAXI QMS сервера и Централнпг такси регистра у СЈП (ппзиција 8 и 9, на 

слици 41). 
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За кприснике система – впзаше, направљена је мпбилна апликација, кпја функципнище на два 
најраспрпстраоенија пперативна система (Android и iOS). Ппред пве апликације, у систему ппстпји 
и мпбилна апликација за пдржаваое система и апликација за управљаое рамппм. 

Систем функципнише на следећи начин:  

Пријава такси впзила на листу чекаоа пбавља се на два начина: 

 Дпласкпм на такси паркинг и  пшитаваоем на RFID шиташу паркинга (такси впзилп се 

ппјављује на листи у црвенпј бпји); или 

 Пријавпм прекп мпбилне апликације са билп кпје ташке у граду (такси впзилп се ппјављује 

на листи у љубишастпј бпји). 

Акп је пдбијен или прихваћен дпбија инфпрмацију прекп мпбилнпг телефпна.  

Прпмена статуса на листи шекаоа: 

1. Впзилп кпје се региструје на RFID паркинга се ппјављује на листи у црвенпј бпји – статус 

„шекаое“; 

2. Укпликп ппстпји слпбпдних места у зпни дплазака, најстарије впзилп са статуспм шекаоа -

црвенп, прелази у стаое жутп - статус „иди на дпласке“; 

3. Укпликп се впзилп не ппјави у пшекиванпм времену или редпследу (запбиђе га вище 

впзила), впзилп се уклаоа са листе шекаоа и п тпме се пбавещтава такси впзаш; 

4. Пп регистрацији на улазнпј рампи и уласкпм у зпну „дпласци“ меоа статус у зеленп – статус 

„преузимаое путника“; 

5. Пп преузимаоу путника укпликп се впзилп задржалп предвиђенп време, аутпматски се 

пријављује на листу у љубишастпј бпји – статус „ппвратак на аерпдрпм“; 

6. Укпликп се (љубишастп) впзилп не врати на аерпдрпм и не у уђе квпту пбавезнпг брпја 

впзила на паркингу, биће искљушенп са листе и такси впзаш ће бити пбавещтен п тпме; 

7. Предугп задржаваое такси впзила у зпни дплазака дпвпди дп брисаоа са листе. 

3.7. Анализа стајалишта у такси систему у Бепграду 

Истраживаое карактеристика стајалищта изврщенп је на 154 стајалищта на урбанпм ппдрушју 

града Бепграда. Пд укупнп 154 стајалищта у такси систему у Бепграду на 31 стајалищту су рађена 

детаљна истраживаоа функципнисаоа стајалищта, кпјима су утврђене карактеристике: пбим, пбрт 

средоа трајнпст задржаваоа такси впзила у перипду пд 6h дп 22h. На псталим стајалищтима, кпја 

су прпстпрнп идентификпвана, су врщена истраживаоа акумулације такси впзила у једнаким 

временским пресецима.  

У Коизи 3. - Елементи инфраструктуре такси система – такси стајалищта су приказанe детаљне 

карактеристике стајалищта са резултатима истраживаоа карактеристика функципнисаоа, дпк је у 

наставку текста дат ппис специфишнпсти упшених у тпку спрпвпђеоа истраживаоа у реалнпм 

систему. 
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У нареднпм тексту дата је интегрисана сублимација стаоа ппстпјећих стајалищта пп ппщтинама у 
граду Бепграду, пднпснп оихпвих пснпвних карактеристика функципнисаоа. Ппказатељи кпјима 
су пписане  карактеристике функципнисаоа су: 

 Акумулација - представља укупан брпј једнпвременп паркираних впзила на „n“ места на 

такси стајалищту или унутар дефинисанпг прпстпра или зпне у пдређенпм временскпм 

пресеку. 

 Пбим паркираоа - представља укупан брпј реализпваних паркираоа на „n“ места на такси 

стајалищту или унутар дефинисанпг прпстпра или зпне у пдређенпм у тпку ппсматранпг 

временскпг перипда. 

 Пбрт паркираоа - представља укупан брпј реализпваних паркираоа пп једнпм месту на 

такси стајалищту у тпку ппсматранпг временскпг перипда. Прпсешан пбрт пп једнпм 

паркинг месту, на „n“ распплпживих места, дпбија се кап кплишник пбима паркираоа и 

брпја паркинг места. 

 Капацитет стајалишта - представља укупан брпј паркинг места на такси стајалищту. 

 Искпришћеое капацитета - представља брпј паркираних впзила на „n“ места на такси 

стајалищту у пдређенпм временскпм пресеку, дпбија се кап кплишник акумулације и брпја 

паркинг места.  

 Средоа трајнпст паркираоа - представља прпсешнп задржаваое впзила на месту на такси 

стајалищту у ппсматранпм временскпм пквиру.  

У тпку израде пвпг студијскп-развпјнпг прпјекта следећа стајалищта су се налазила у зпнама 

радпва: НБ30-Љубинке Бпбић (Хуга Клајна), СВ01-Аутпбуска станица (Звпрнишка), СВ02-04-

Железнишка станица (Карађпрђева), СГ 06-Бајлпнијева пијаца. Функципналне и пстале 

карактеристике пвих стајалищта су утврђене накнаднп на лпкацијама где су заврщени радпви. 

Стајалищта кпја се налазе у зпни Железнишке станице Бепград СВ02, СВ03 и СВ04 су у зпни 

изградое нпвпг трга, па такси впзила привременп кпристе прпстпр кпд пдлазних перпна БАС-а. На 

привременпј лпкацији је утврђена акумулација паркираоа у сатним интервалима, кпја 

репрезентује захтеве такси впзила на сва три стајалищта. Такси стајалищте СГ06-Бајлпнијева пијаца 

је услед радпва измещтенп на алтернативну лпкацију у близини пијаце. Стајалищта НБ30-Љубинке 

Бпбић и СВ01-Аутпбуска станица (Звпрнишка) нису имала алтернативне лпкације у тпку 

истраживаоа. Лпкација за СВ01-Аутпбуска станица је накнаднп измещтена у улицу Милпрада 

Екмешића, а НБ-30 Љубинке Бпбић је рекпнструисана и прпщирена накпн заврщетка радпва 

рехабилитације улице Др Хуга Клајна. 

На стајалищтима: ЗЕ05-ДЗ Щилерпва, НБ31-Квантащка пијаца, НБ32-Бепградска Арена, ШУ12-

Сремшица, ВП18-Медакпвић (Пкретница), ЗЕ09-Батајница-центар, није евидентирана хпризпнтална 

и вертикална сигнализација. Пд наведених лпкација самп на ВП18-Медакпвић 3 и ЗЕ09-Батајница-

центар је истраживаоем утврђенп ппвременп присуствп такси впзила, пстале лпкације се не 

кпристе пд стране такси впзила. За лпкације на кпјима нема сапбраћајне сигнализације није 

урађен цртеж ппстпјећег стаоа такси стајалищта.  

На стајалищтима: ШУ10-Церак (пкретница линије 52), НБ33-Блпк 70а-3, РА05-Ж.станица Ракпвица, 

кпја су пбележена сигнализацијпм у тпку перипда истраживаоа пд 6h дп 22h није билп 

евидентираних впзила тј. пва такси стајалищта се не кпристе. 
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На стајалищта: ПА10-Карабурма2 (Маријане Грегпран), ПА09-Карабурма (Стевана Дукића), ПА08-

Паншевашки мпст, СГ09-Ппщта (Васина), ЗВ01-Жагубица, ЗВ03-Липн, ЗВ09-Бплница (Прещевска), 

ЗВ10-Северни булевар, БР05-Јужни булевар (Максима Гпркпг), НБ21-Блпк44-1 (Нехрупва), НБ11-

Tulip IN, евиденција п брпју распплпживих места на стајалищту није у сагласнпсти са вертикалнпм 

сигнализацијпм и распплпживим прпстпрпм на лпкацији. На већини пд 154 стајалищта вертикална 

сигнализација није у складу са Пдлукпм п такси превпзу, а на маоем брпју лпкација вертикална 

сигнализација у пптпунпсти недпстаје. Ппремљенпст стајалищта у ппгледу кпмуналнпг урбанпг 

мпбилијара није заступљена у дпвпљнпј мери, и углавнпм се пднпси на ппстављене канте за 

ђубре.  

На 31 стајалищту су рађена детаљна истраживаоа функципнисаоа стајалищта, кпјима су утврђене 

карактеристике: пбим, пбрт и средоа трајнпст у перипду пд 6h дп 22h. 

У ппгледу пбрта такси впзила на такси стајалищтима у перипду пд 6h дп 22, највећи брпј 

реализпваних паркираоа пп једнпм месту је утврђен на: СВ16-Млекара (8 места) са пбртпм 59,75, 

затим СГ11-Етнпграфки музеј (9 места) са 45,33 и ПА04-Цвијићева (Здравка Шелара) (7 места) са 

36,86. Заједнишкп за све три лпкације је релативнп пгранишен брпј распплпживих места (пд 7 дп 9), 

щтп је знашајнп утицалп на велики пбрт такси впзила. На стајалищту СВ16-Млекара се кпристи 

распплпживи трптпар на мнпгп већпј ппврщини пд пбележенпг стајалищта, па је шест слушај да је 

брпј такси впзила мнпгп већи пд пбележенпг брпја места. 

Пбим паркираоа у перипду пд 6h дп 22h је највећи на СВ18-Млекара са 478, затим на СГ01-

Теразије са 452 и СГ11-Етнпграфски музеј са 408 реализпваних паркираоа такси впзила.  

Најкраће прпсешнп време задржаваоа пд 12 минута је утврђенп на стајалищтима ЗВ10-Северни 

булевар и СВ16-Млекара, дпк најдуже средое време задржаваоа изнпси 46 минута на стајалищту 

ВП14-Србија. 

Псим 31 лпкације на кпјима су рађена детаљна истраживаоа, на псталим стајалищтима кпја су 

прпстпрнп идентификпвана су врщена истраживаоа акумулације такси впзила у једнаким 

временским пресецима. Кплишник утврђене акумулације и капацитета стајалищта у временским 

пресецима даје ппказатељ искприщћеоа капацитета такси стајалищта. У ппгледу прпсешнпг 

искприщћеоа капацитета стајалищта у перипду истраживаоа пд 6h дп 22h утврђене су виспке 

вреднпсти на лпкацијама: ШУ01-Банпвп Брдп (пијаца) (6 места) са кпефицијентпм 1,20, затим ВР03-

Шубура (Машванска) (7 места) са 1,08, ВР04-Црвени крст (Гружанска) (9 места) са 1,03 и ВП03-

Трпщарина (6 места) са 0,9. Слишнп кап и кпд стајалищта са највећим пбртпм и стајалищта са 

највећим искприщћеоем капацитета имају пгранишене капацитете пд 6 дп 9 места за такси впзила. 

Пптребнп је размптрити мпгућнпст прпщиреоа капацитета на стајалищтима са израженим 

виспким вреднпстима пбрта и прпсешнпг искприщћеоа капацитета. Укпликп нема прпстпрних 

мпгућнпсти за ппвећаое капацитета на ппстпјећим лпкацијама пптребнп је прпнаћи ппгпдне 

алтернативне лпкације у близини ппстпјећих. 

3.7.1.1. Општина Земун 

На ппщтини Земун је евидентиранп 10 стајалищта, кап и два стајалищта у Суршину, кпја су 

придружена пвпј ппщтини. У тпку пбиласка лпкација стајалищта на ппщтини Земун утврђенп је да 

стајалищта ЗЕ05 и ЗЕ09 нису пбележена сигнализацијпм. Снимаоем карактеристика 
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функципнисаоа утврђени су ппдаци да такси стајалищта ЗЕ09 и ЗЕ10 имају малп искприщћеое 

капацитета, а да се стајалищте ЗЕ05 не кпристи . Највеће искприщћеое капацитета је на стајалищту 

ЗЕ06 са кпефицијентпм 0,66.  

Такси стајалищте на Аерпдрпму Никпла Тесла није у надлежнпсти Секретаријата за сапбраћај, али 

су у тпку истраживаоа утврђени ппдаци п стајалищту и карактеристикама функципнисаоа. На 

стајалищту Суршин-Центар није рађенп истраживаое карактеристика функципнисаоа стајалищта, 

јер је стајалищте пбележенп накпн спрпведених истраживаоа. Списак стајалищта и 

карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини Земун дати су у наредним табелама. 

Табела 40. Списак стајалишта у ппштини Земун 

Шифра Назив стајалишта Улица 

ЗE01 КАРАЂПРЂЕВ ТРГ НИКПЛЕ ТЕСЛЕ 

ЗE02 ЦЕНТРАЛ ДУБРПВАШКА 

ЗE03 ТРГ Б. РАДИШЕВИЋА ТРГ Б. РАДИШЕВИЋА 

ЗE04 ТРЖНИ ЦЕНТАР ПРВПМАЈСКА 

ЗЕ05 ДПМ ЗДРАВЉА ЩИЛЕРПВА 

ЗE06 ПРВПМАЈСКА ПКРЕТНИЦА 

ЗE07 ЗЕМУН - ГПРОИ ГРАД ЦАРА ДУЩАНА - ПКРЕТНИЦА 

ЗE08 ЗЕМУН ППЉЕ ФРАОЕ КРША 

ЗE09 БАТАЈНИЦА-ЦЕНТАР ЈПВАНА БРАНКПВИЋА 

ЗE10 БАТАЈНИЦА – Ж.СТАНИЦА  МАТРПЗПВА (ПКРЕТНИЦА) 

СУ01 СУРШИН-ЦЕНТАР БРАЋЕ ПУХАЛПВИЋ 

АЕРПДРПМ АЕРПДРПМ НИКПЛА ТЕСЛА ПАРКИРАЛИЩТЕ 

 

Табела 41. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Земун 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

ЗЕ02 12 12 2 6.00 1.00 0.17 0.50 

ЗЕ03 9 8 1 5.06 0.89 0.11 0.56 

ЗЕ05 6 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

ЗЕ06 7 10 0 4.59 1.43 0.00 0.66 

ЗЕ08 5 2 0 0.89 0.40 0.00 0.18 

ЗЕ09 - 3 0 0.67 - - - 

ЗЕ10 5 1 0 0.22 0.20 0.00 0.04 

СУ01 3 - - - - - - 

СУ-АЕРП 67 12 0 5.00 0,18 0,00 0,07 

Укупнп 114 

       

Детаљним истраживаоима карактеристика функципнисаоа стајалищта у Земуну пбухваћена су 3 

стајалищта. На стајалищту ЗЕ04, пбим и пбрт паркираоа у перипду истраживаоа имају вреднпсти 

кпје су знашајнп веће у пднпсу на стајалищта ЗЕ01 и ЗЕ07. Средое време задржаваоа такси впзила 

на стајалищтима ЗЕ04 и ЗЕ07 је 21 минут, дпк је на стајалищту ЗЕ01 средое време 28 минута. 

Резултати детаљних истраживаоа су приказани у нареднпј табели. 

Вертикална сигнализација на такси стајалищтима на теритприји ппщтине Земун није у складу са 

Пдлукпм п такси превпзу. Пд кпмуналне урбане ппреме на стајалищту на једнпм брпју стајалищта 

су евидентиране канте за ђубре. 
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Табела 42. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Земун 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт  
(06-22h) Пбим 

 (06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

ЗЕ01 10 158 32 7 16.38 14 0 6.65 0:28 15.80 

ЗЕ04 8 262 37 8 22.31 14 0 6.12 0:21 32.75 

ЗЕ07 10 139 21 3 11.81 7 0 3.29 0:21 13.90 

Укупнп 28 
         

3.7.1.2. Општина Нпви Бепград 

На ппщтини Нпви Бепград евидентиранп је 37 стајалищта, пд кпјих стајалищте НБ32 није у 

надлежнпсти Секретаријата за сапбраћај. Списак стајалищта у ппщтини Нпви Бепград дат је у 

нареднпј табели. 

Табела 43. Списак стајалишта у ппштини Нпви Бепград 

Шифра Назив стајалишта Улица 

НБ 01 БЛПК 19А – НЕРЕТВА МИЛЕНТИЈА ППППВИЋА 

НБ 02 БЛПК 19А – АУТППУТ БУЛ. А. ШАРНПЈЕВИЋА 

НБ 03 ЦЕНТАР САВА МИЛЕНТИЈА ППППВИЋА 

НБ 04 ИНТЕРКПНТИНЕНТАЛ  ВЛАДИМИРА ППППВИЋА 

НБ 05 ХАЈАТ 2  МИЛЕНТИЈА ППППВИЋА 

НБ 06 БЛПК 28  БУЛЕВАР УМЕТНПСТИ 

НБ 07 БЛПК 29 -ЈАТ  БУЛЕВАР УМЕТНПСТИ 

НБ 08 БЛПК 30  БУЛЕВАР МИХАИЛА ПУПИНА 

НБ 09 МЕРКАТПР  БУЛЕВАР ЗПРАНА ЂИНЂИЋА 

НБ 10 ППЩТИНА НПВИ БЕПГРАД  ПМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 

НБ 11 TULIP IN БУЛЕВАР МАРЩАЛА ТПЛБУХИНА (ГПЦЕ ДЕЛШЕВА) 

НБ 12 МЕГАТРЕНД БУЛЕВАР МАРЩАЛА ТПЛБУХИНА (ГПЦЕ ДЕЛШЕВА) 

НБ 13 ИНСТИТУТ ЗА МАЈКУ И ДЕТЕ РАДПЈА ДАКИЋА 

НБ 14 ФПНТАНА  НАРПДНИХ ХЕРПЈА 

НБ 15 ГЕНЕКС -НАРПДНИХ ХЕРПЈА  НАРПДНИХ ХЕРПЈА 

НБ 16 СТУДЕНТСКИ ГРАД  СТУДЕНТСКА 

НБ 17 ПТЦ  АНТИФАЩИСТИШКЕ БПРБЕ 

НБ 18 БЛПК 70 А-1 ПМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 

НБ 19 БЛПК 70 А-2 ПМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 

НБ 20 БЛПК 70 - ГАНДИЈЕВА ГАНДИЈЕВА 

НБ 21 БЛПК 44 -1 НЕХРУПВА 

НБ 22 БЛПК 44 -2 НЕХРУПВА 

НБ 23 БЛПК 45  ДР. И. РИБАРА – Ј. ГАГАРИНА 

НБ 24 БЛПК 63  ГАНДИЈЕВА 100 (ЕВРППСКА/ЈАПАНСКА) 

НБ 25 ПАРТИЗАНСКЕ АВИЈАЦИЈЕ  СТПЈАНА АРАЛИЦЕ 

НБ 26 БЕЖАНИЈСКП ГРПБЉЕ  НПРВЕЩКА 

НБ 27 ДЕЛТА СИТИ  ЈУРИЈА ГАГАРИНА 

НБ 28 БЛПК 70 – ЈУРИЈА ГАГАРИНА ЈУРИЈА ГАГАРИНА 

НБ 29 УЩЋЕ  УЩЋЕ 

НБ 30 ЉУБИНКЕ БПБИЋ  ДР ХУГА КЛАЈНА 

НБ 31 КВАНТАЩКА ПИЈАЦА ПРИСТУПНА САПБРАЋАЈНИЦА 

НБ 32 БЕПГРАДСКА АРЕНА Сервисна сапбр. кпја излази на Булевар Зпрана Ђинђића 

НБ 33 БЛПК 70 А-3 ПМЛАДИНСКИХ БРИГАДА 

НБ 34 БЛПК 29 –ЈАТ-2 БУЛЕВАР УМЕТНПСТИ 

НБ 35 ЦЕНТАР САВА -2 МИЛЕНТИЈА ППППВИЋА 

НБ 36 ЛЕДИНЕ ЛЕДИНЕ ПКРЕТНИЦА 

НБ 37 БЛПК 70 – ГАНДИЈЕВА 2 ГАНДИЈЕВА 
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Стајалищте НБ30 је у перипду истраживаоа билп у зпни радпва, такп да нису рађена истраживаоа 

карактеристика функципнисаоа. Стајалищте НБ31-Квантащка пијаца се не кпристи пд стране такси 

впзила. Низак нивп искприщћеоа капацитета имају стајалищта НБ04, НБ17, НБ19, НБ26, НБ28 и 

НБ33. Карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини Нпви Бепград дате су у нареднпј 

табели. 

Табела 44. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Нпви 
Бепград 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

НБ01 15 11 1 5.71 0.73 0.07 0.38 

НБ02 8 6 0 1.94 0.75 0.00 0.24 

НБ04 6 2 0 0.18 0.33 0.00 0.03 

НБ05 7 5 0 1.82 0.71 0.00 0.26 

НБ06 9 6 0 1.94 0.67 0.00 0.22 

НБ07 10 10 1 5.94 1.00 0.10 0.59 

НБ08 4 5 0 2.41 1.25 0.00 0.60 

НБ09 15 8 0 3.76 0.53 0.00 0.25 

НБ10 17 16 2 7.88 0.94 0.12 0.46 

НБ12 8 6 0 2.94 0.75 0.00 0.37 

НБ13 8 3 0 0.82 0.38 0.00 0.10 

НБ15 15 10 2 5.29 0.67 0.13 0.35 

НБ16 5 6 0 2.65 1.20 0.00 0.53 

НБ17 12 4 0 0.76 0.33 0.00 0.06 

НБ19 13 2 0 0.12 0.15 0.00 0.01 

НБ20 12 11 1 8.00 0.92 0.08 0.67 

НБ21 11 11 2 6.00 1.00 0.18 0.55 

НБ22 7 7 0 1.41 1.00 0.00 0.20 

НБ23 20 12 2 6.76 0.60 0.10 0.34 

НБ24 10 4 0 2.65 0.40 0.00 0.26 

НБ25 10 8 2 4.29 0.80 0.20 0.43 

НБ26 5 2 0 0.29 0.40 0.00 0.06 

НБ27 15 12 1 8.06 0.80 0.07 0.54 

НБ28 10 1 0 0.06 0.10 0.00 0.01 

НБ30 11 - - - - - - 

НБ31 - - - - - - - 

НБ32 - - - - - - - 

НБ33 5 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

НБ34 5 7 0 2.47 1.40 0.00 0.49 

НБ35 12 10 0 3.18 0.83 0.00 0.26 

НБ36 2 2 0 0.53 1.00 0.00 0.26 

НБ37 11 11 0 4.35 1.00 0.00 0.40 

Укупнп 298 

       
Највеће прпсешнп искприщћеое капацитета за перипд пд 6h дп 22h је утврђенп на стајалищту 

НБ20 и изнпси 0,67. Искприщћеое капацитета веће пд 0,5 је забележенп и на стајалищтима: НБ07, 

НБ08, НБ16 и НБ27. 
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На стајалищтима на кпјима је рађенп детаљнп истраживаое пбрт и пбим паркираоа у перипду 

истраживаоа је највећи на НБ11-Tulip In (бивщи Путник), а затим НБ03-Центар Сава. Средое време 

задржаваоа је најмаое на стајалищтима НБ03-Центар Сава и НБ11- Tulip In и изнпси 15 минута, 

дпк је на НБ29-Ущће нещтп веће и изнпси 19 минута. Најмаои пбрт и најдуже време задржаваоа 

пд стајалищта на кпјима је рађенп детаљнп истраживаое је на НБ14-Фпнтана. 

Табела 45. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Нпви Бепград 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт  
(06-22h) Пбим 

 (06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

НБ03 15 361 52 11 30.31 15 1 7.88 0:15 24.07 

НБ11 11 375 46 20 30.38 13 0 7.18 0:15 31.25 

НБ14 17 226 41 12 24.75 17 4 10.47 0:28 13.29 

НБ18 14 262 31 10 22.06 14 0 5.59 0:23 18.71 

НБ29 12 251 39 1 21.13 13 0 5.35 0:19 20.92 

Укупнп 69 
         

 
На свим стајалищтима псим  Булевар Уметнпсти, вертикална сигнализација није у складу са 
Пдлукпм п такси превпзу. На већини стајалищта кпмунална урбана ппрема не ппстпји.  

3.7.1.3. Општина Чукарица 

На Шукарици је евидентиранп 12 такси стајалищта, пд шега је на 3 стајалищта рађенп детаљнп 

истраживаое карактеристика функципнисаоа, а на псталим стајалищтима је снимљена 

акумулација впзила у временским пресецима. У тпку истраживаоа утврђенп је да се стајалищта 

ШУ10-Церак (пкретница линије 52) и ШУ12-Сремшица не кпристе пд стране такси впзила. Пбрадпм 

снимљених ппдатака утврђенп је да је највеће прпсешнп искприщћеое капацитета на стајалищту 

ШУ01 - Банпвп брдп-пијаца са вреднпщћу пд 1,20, а затим на ШУ04-Жаркпвп-сппменик са 

искприщћеоем пд 0,8. Списак стајалищта и карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини 

Шукарица дати су у наредним табелама. 

Табела 46. Списак стајалишта у ппштини Чукарица 

Шифра Назив стајалишта Улица 

ШУ01 БАНПВП БРДП – ПИЈАЦА КИРПВЉЕВА 

ШУ02 БЕЛЕ ВПДЕ БЕЛП ВРЕЛП 

ШУ03 БАНПВП БРДП БЕПГРАДСКПГ БАТАЉПНА 

ШУ04 ЖАРКПВП - СППМЕНИК ТРГПВАШКА 

ШУ05 ЖЕЛЕЗНИК РАДНИХ АКЦИЈА 

ШУ06 ЖЕЛЕЗНИК – РПБНА КУЋА ЛПЛЕ РИБАРА 

ШУ07 ЦЕРАК КПСМАЈСКА 

ШУ08 ШУКАРИЦА РАДНИШКА 

ШУ09 ШУКАРИШКА ПАДИНА ПБАЛСКИХ РАДНИКА 

ШУ10 ЦЕРАК ПКРЕТНИЦА ЛИНИЈЕ 52 

ШУ11 ЈУЛИНП БРДП ТРГПВАШКА 

ШУ12 СРЕМШИЦА БЕПГРАДСКА 
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Табела 47. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Чукарица 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

ШУ01 6 14 2 7.18 2.33 0.33 1.20 

ШУ02 8 4 0 1.59 0.50 0.00 0.20 

ШУ04 12 16 4 9.59 1.33 0.33 0.80 

ШУ05 9 5 1 2.82 0.56 0.11 0.31 

ШУ06 5 3 0 1.41 0.60 0.00 0.28 

ШУ08 6 5 0 1.94 0.83 0.00 0.32 

ШУ10 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

ШУ11 10 4 0 1.88 0.40 0.00 0.19 

ШУ12 - 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

Укупнп 60 
      

 
На стајалищтима на кпјима су рађена детаљна истраживаоа вреднпсти пбрта су уједнашене, пбим 

паркираоа је највећи на стајалищту ШУ03. Утврђене вреднпсти средое трајнпсти на стајалищтима 

се креће у ппсегу пд 20 дп 25 минута. Најмаоа вреднпст средое трајнпсти је на стајалищту ШУ03, а 

највеће је на стајалищту ШУ07.  

Табела 48. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Чукарица 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин.) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

ШУ03 18 300 38 10 24.69 15 0 6.00 0:20 16.67 

ШУ07 9 144 23 5 13.38 12 1 4.35 0:25 16.00 

ШУ09 10 149 19 5 12.56 7 0 3.29 0:23 14.90 

Укупнп 37 
         

 
На свим евидентираним стајалищтима, псим другпг дела стајалищта ШУ04-Жаркпвп сппменик, кпји 

се налази у Спаспвданскпј улици, вертикална сигнализација није у складу са Пдлукпм п такси 

превпзу. Кпмунална урбана ппрема на већини стајалищта није евидентирана.   

3.7.1.4. Општина Ракпвица 

На ппщтини Ракпвица налази се 7 стајалищта, пд шега је на стајалищту РА03-Видикпвац рађенп 

детаљнп истраживаое карактеристика функципнисаоа. Списак стајалищта у ппщтини Ракпвица 

дат је у нареднпј табели. 

Табела 49. Списак стајалишта у ппштини Ракпвица 

Шифра Назив стајалишта Улица 

РА 01 ПЕТЛПВП БРДП МИЛПРАДА ДРАЩКПВИЋА 

РА 02 ЛАБУДПВП БРДП СЕРДАР ЈАНКА ВУКПТИЋА 

РА 03 ВИДИКПВАЦ ПАТРИЈАРХА ЈПАНИКИЈА 

РА 04 КАНАРЕВП БРДП ВУКАСПВИЋЕВА 

РА 05 Ж.СТАНИЦА РАКПВИЦА ПАТРИЈАРХА ДИМИТРИЈА 

РА 06 МИЉАКПВАЦ БПГДАНА ЖЕРАЈИЋА 

РА 07 МАРИШКА МАРИШКА 



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 90 пд 133 
 

У тпку пбиласка лпкација утврђенп је да се стајалищте РА05-Железнишка станица Ракпвица не 

кпристи пд стране такси впзила, већ се на тпм прпстпру паркирају приватна впзила. Пбрадпм 

резултата истраживаоа утврђенп је да стајалищте РА01-Петлпвп брдп има малп прпсешнп 

искприщћеое капацитета (0,07), а највеће искприщћеое је на стајалищту РА02-Лабудпвп брдп 

(0,47). Карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини Ракпвица дате су у нареднпј табели. 

Табела 50. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Ракпвица 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

РА01 5 2 0 0.35 0.40 0.00 0.07 

РА02 5 5 0 2.35 1.00 0.00 0.47 

РА04 15 9 1 4.65 0.60 0.07 0.31 

РА05 4 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00 

РА06 12 7 0 2.94 0.58 0.00 0.25 

РА07 4 1 0 0.53 0.25 0.00 0.13 

Укупнп 45 
      

 
Детаљнп истраживаое карактеристика је рађенп на стајалищту РА03-Видикпвац и резултати пбрта 
и средое трајнпсти имају вреднпсти кпје су приближне вреднпстима истраживаних стајалищта на 
ппщтини Шукарица. 

Табела 51. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Ракпвица 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

РА03 15 251 29 10 20.75 11 0 5.35 0:19 16.73 

Укупнп 15 
         

 
Псим на стајалищту РА03-Видикпвац, вертикална сигнализације није у складу са Пдлукпм п такси 
превпзу. Кпмунална урбана ппрема на такси стајалищтима на ппщтини Ракпвица не ппстпји. 

3.7.1.5. Општина Впждпвац 

На ппщтини Впждпвац се према евиденцији Секретаријата за јавни превпз налази 18 такси 

стајалищта. Пбиласкпм лпкација утврђенп је да стајалищте ВП18 није пбележенп, збпг шега није 

утврђен капацитет стајалищта, али је рађенп истраживаое карактеристика јер су на лпкацији 

евидентирана такси впзила.  

Пбрадпм резултата истраживаоа утврђенп је највеће искприщћеое капацитета на стајалищту 

ВП03-Трпщарина са вреднпщћу 0,9, а затим и ВП05-ТЦ Баоица са 0,79. Најмаое искприщћеое 

капацитета је на стајалищту ВП15-Устанишка-Впјвпде Тпзе са вреднпщћу 0,10. Списак стајалищта и 

карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини Впждпвац дати су у наредним табелама. 
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Табела 52. Списак стајалишта у ппштини Впждпвац 

Шифра Назив стајалишта Улица 

ВП01 АУТПКПМАНДА ТАБАНПВАШКА 

ВП02 ВПЖДПВАЦ МИТЕ ЦЕНИЋА 

ВП03 ТРПЩАРИНА ВПЈВПДЕ СТЕПЕ 

ВП04 БАОИЦА КПКАНПВА 

ВП05 ТЦ БАОИЦА ПАУНПВА 

ВП06 КУМПДРАЖ  ПКРЕТНИЦА 25 

ВП07 БРАЋЕ ЈЕРКПВИЋ  ЦРВЕНИ СПЛИТЕР 

ВП08 ЦЕНТРАЛНП ГРПБЉЕ  ЗАПЛАОСКА 

ВП09 ВЕЉКА ВЛАХПВИЋА  ПКРЕТНИЦА 26 

ВП10 ПЛАВИ МПСТ  ВПЈИСЛАВА ИЛИЋА 155 Б 

ВП11 КПОАРНИК 1-ТППЛАНА ВПЈИСЛАВА ИЛИЋА –ПКРЕТНИЦА „ЛАСТЕ“ 

ВП12 КПОАРНИК 2-ТППЛАНА УСТАНИШКА-ПКРЕТНИЦА „ЛАСТЕ“ 

ВП13 КПОАРНИК 3 УСТАНИШКА ПРИСТУПНА САПБРАЋАЈНИЦА 

ВП14 СРБИЈА  УСТАНИШКА 127 (СДК) 

ВП15 УСТАНИШКА  ВПЈВПДЕ ТПЗЕ 

ВП16 КРУЩЕВАШКА  КПЛАЩИНСКА 

ВП17 ДУЩАНПВАЦ  ИБАРСКА 

ВП18 МЕДАКПВИЋ 3 МЕДАКПВИЋ 3 -ПКРЕТНИЦА 

 

Табела 53. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини 
Впждпвац 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

ВП01 15 18 1 8.35 1.20 0.07 0.56 

ВП03 6 9 2 5.41 1.50 0.33 0.90 

ВП04 15 10 1 4.88 0.67 0.07 0.33 

ВП05 6 10 0 4.76 1.67 0.00 0.79 

ВП06 5 7 0 2.41 1.40 0.00 0.48 

ВП07 13 10 1 4.18 0.77 0.08 0.32 

ВП09 10 11 2 5.71 1.10 0.20 0.57 

ВП10 3 4 0 1.88 1.33 0.00 0.63 

ВП11 9 8 1 5.24 0.89 0.11 0.58 

ВП12 3 4 0 1.88 1.33 0.00 0.63 

ВП13 8 10 1 5.24 1.25 0.13 0.65 

ВП15 9 3 0 0.88 0.33 0.00 0.10 

ВП16 16 8 0 4.29 0.50 0.00 0.27 

ВП17 5 5 0 3.24 1.00 0.00 0.65 

ВП18 - 2 0 0.82 - - - 

Укупнп 123 
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На три такси стајалищта су рађена детаљна истраживаоа карактеристика функципнисаоа 

стајалищта. На стајалищтиу ВП02-Впждпвац-Мите Ценића вреднпсти пбрта су највеће, а средоа 

трајнпст задржаваоа такси впзила на стајалищту је најмаоа и изнпси 13 минута. 

Табела 54. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Впждпвац 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

ВП02 10 267 35 3 21.00 10 1 4.29 0:13 26.70 

ВП08 17 300 42 20 28.13 17 4 9.71 0:17 17.65 

ВП14 8 168 23 8 15.94 13 1 5.59 0:46 21.00 

Укупнп 35 
         

 

Псим на стајалищтима ВП01, ВП02 и ВП03, вертикална сигнализације није у складу са Пдлукпм п 

такси превпзу. Урбана кпмунална ппрема на већини стајалищта на ппщтини Впждпвац не ппстпји  

3.7.1.6. Општина Савски венац 

На ппщтини Савски венац се према евиденцији налазе 22 стајалищта. Списак стајалищта и дат je у 

нареднпј табели. 

Табела 55. Списак стајалишта у ппштини Савски Венац 

Шифра Назив стајалишта Улица 

СВ 01 АУТПБУСКА СТАНИЦА СВЕТПНИКПЛСКИ ТРГ - ЗВПРНИШКА 

СВ 02 ЖЕЛЕЗНИШКА СТАНИЦА КАРАЂПРЂЕВА-САВСКА 

СВ 03 ЖЕЛЕЗНИШКА СТАНИЦА КАРАЂПРЂЕВА-САВСКА 

СВ 04 ЖЕЛЕЗНИШКА СТАНИЦА КАРАЂПРЂЕВА-САВСКА 

СВ 05 ПАЛАТА ПРАВДЕ САВСКА 

СВ 06 САРАЈЕВСКА САРАЈЕВСКА 

СВ 07 НАРДПДНПГ ФРПНТА – БПЛНИЦА КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 

СВ 08 КАРАЂПРЂЕВ ПАРК ПАСТЕРПВА 

СВ 09 КЛИНИШКИ ЦЕНТАР ВИЩЕГРАДСКА 

СВ 10 ГИНЕКПЛПГИЈА (КЛИНИШКИ ЦЕНТАР) ВИЩЕГРАДСКА 

СВ 11 РЕСАВСКА РЕСАВСКА 

СВ 12 БИГЗ – МПСТАР КПСТЕ ГЛАВИНИЋА 

СВ 13 САЈАМ БУЛЕВАР ВПЈВПДЕ МИЩИЋА 

СВ 14 ТППШИДЕРСКА ЗВЕЗДА ПЕТРА ШАЈКПВСКПГ 

СВ 15 РУДП БУЛЕВАР ВПЈВПДЕ ПУТНИКА 

СВ 16 МЛЕКАРА ЉУТИЦЕ БПГДАНА 

СВ 17 ДЕДИОЕ ХЕРПЈА МИЛАНА ТЕПИЋА 

СВ 18 ВМА ЦРНПТРАВСКА 

СВ 19 ПРТППЕДСКА БПЛНИЦА МИХАИЛА АВРАМПВИЋА 

СВ 20 СЛАВИЈА 1 ДЕЛИГРАДСКА 

СВ 21 ПРПКПП ЖЕЛЕЗНИШКА СТАНИЦА 

СВ 22 АУТПБУСКА СТАНИЦА - 2 КАРАЂПРЂЕВА (ИСПРЕД ЧИП КПМЕРЦА) 

 
Стајалищта у пкплини железнишке и аутпбуске станице су се у тпку пбиласка лпкација налазиле у 

зпни радпва. Збпг изградое трга испред зграде бивще Главне железнишке станице Бепград 
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стајалищта са пзнакама СВ02, СВ03 и СВ04 су укинута, а привремена алтернативна лпкација на кпјпј 

су се стаципнирала такси впзила се налазила кпд излаза са пдлазних перпна са БАС-а. Места на 

лпкацији кпд пдлазних перпна нису пбележена, а знак не ппстпји, такп да није билп мпгуће 

утврдити капацитет привременпг стајалищта, али је евидентирана акумулација. Стајалищте СВ01-

Аутпбуска станица у Звпрнишкпј улици се налази у зпни радпва, а у међувремену уместп пве 

лпкације пбележена је нпва лпкација кпја се налази у неппсреднпј близини, у улици Милпрада 

Екмешића. Пбрадпм ппдатака снимљених карактеристика функципнисаоа утврђенп је највеће 

прпсешнп искприщћеое капацитета на СВ09-КСЦ–Ппликлиника са вреднпщћу 0,64, а затим на 

СВ12-БИГЗ-Мпстар са 0,61. Најмаое искприщћеое капацитета је на стајалищту СВ15-Рудп са 

вреднпщћу 0,03. Карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини Савски Венац дате су у 

нареднпј табелама. 

Табела 56. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Савски 
венац 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

СВ01 7       

СВ02-03-04  23 11 15.12    

СВ05 7 5 0 1.35 0.71 0.00 0.19 

СВ07 11 1 0 0.35 0.09 0.00 0.03 

СВ08 10 10 1 4.65 1.00 0.10 0.46 

СВ09 8 14 0 5.12 1.75 0.00 0.64 

СВ10 8 6 0 1.59 0.75 0.00 0.20 

СВ11 10 11 0 4.88 1.10 0.00 0.49 

СВ12 8 10 0 4.88 1.25 0.00 0.61 

СВ13 4 2 0 0.41 0.50 0.00 0.10 

СВ14 18 16 1 6.53 0.89 0.06 0.36 

СВ15 4 1 0 0.12 0.25 0.00 0.03 

СВ18 16 7 0 2.59 0.44 0.00 0.16 

СВ19 6 8 0 2.47 1.33 0.00 0.41 

СВ20 16 10 0 6.82 0.63 0.00 0.43 

СВ21 5 3 0 1.06 0.60 0.00 0.21 

СВ22 8 7 0 3.53 0.88 0.00 0.44 

Укупнп 146 
      

 
Детаљна истраживаоа су рађена на три стајалищта. Виспка вреднпст пбрта и пбима такси впзила 

је забележена на стајалищту СВ16-Млекара. Средоа трајнпст задржаваоа такси впзила је најмаоа 

на стајалищту СВ16-Млекара и изнпси 12 минута. Вреднпсти средое трајнпсти на стајалищтима 

СВ06-Сарајевска и СВ17-Дедиое су 18 минута, пднпснп 20 минута.  

Псим на стајалищтима у Сарајевскпј, Ресавскпј, Карађпрђевпј и на Прпкппу вертикална 

сигнализација није у складу са Пдлукпм п такси превпзу. Псим канти за ђубре кпја је евидентирана 

на два стајалищта, кпмунална урбана ппрема не ппстпји. 
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Табела 57. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Савски венац 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

СВ06 18 315 44 9 26.00 15 0 6.24 0:20 17.50 

СВ16 8 478 65 15 37.81 23 2 8.00 0:12 59.75 

СВ17 10 226 30 7 18.44 11 0 4.12 0:18 22.60 

Укупнп 36 
         

 

3.7.1.7. Општина Врачар 

На ппщтини Врашар евидентиранп је 9 такси стајалищта, пд шега је на 2 рађенп детаљнп 

истраживаое карактеристика функципнисаоа стајалищта. Пбрадпм снимљених ппдатака утврђенп 

је да су највећа искприщћеоа капацитета на стајалищтим а ВР03-Шубура и ВР04-Црвени крст, а 

изнпсе 1,08, пднпснп 1,03. Сва пстала стајалищта се кпристе пд стране такси впзила са степенпм 

искприщћеоа капацитета пд 0,26 дп 0,59. Списак стајалищта и карактеристике функципнисаоа 

стајалищта у ппщтини Врашар дати су у наредним табелама. 

Табела 58. Списак стајалишта у ппштини Врачар 

Шифра Назив стајалишта Улица 

ВР 01 МЕТРПППЛ  БРАЋЕ НЕДИЋ 

ВР 02 ВРАШАР - КАЛЕНИЋ  МАКСИМА ГПРКПГ 

ВР 03 ШУБУРА  МАШВАНСКА 

ВР 04 ЦРВЕНИ КРСТ  ГРУЖАНСКА 

ВР 05 ЈУЖНИ БУЛЕВАР  МАКСИМА ГПРКПГ 

ВР 06 НЕИМАР  ХАЧИ МИЛЕНТИЈЕВА 

ВР 07 СЛАВИЈА 2  ПРПТЕ МАТЕЈЕ 

ВР 08 СЛАВИЈА 3  ПАРКИНГ СЕРВИС 

ВР 09 ДЕСАНКЕ МАКСИМПВИЋ ДЕСАНКЕ МАКСИМПВИЋ 

 

Табела 59. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Врачар 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

ВР01 10 7 0 3.12 0.70 0.00 0.31 

ВР03 7 16 1 7.53 2.29 0.14 1.08 

ВР04 9 18 0 9.29 2.00 0.00 1.03 

ВР06 5 7 0 2.65 1.40 0.00 0.53 

ВР07 7 6 0 3.18 0.86 0.00 0.45 

ВР08 14 15 0 8.24 1.07 0.00 0.59 

ВР09 5 3 0 1.29 0.60 0.00 0.26 

Укупнп 57 
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Детаљна истраживаоа су рађана на ВР02-Врашар-Каленић и ВР05-Јужни булевар. Утврђена 
вреднпст пбрта у перипду пд 6h дп 22h је већа на стајалищту ВР02 и изнпси 31,5, дпк је на 
стајалищту ВР05 маое време задржаваоа такси впзила кпје изнпси 14 минута. 

Табела 60. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Врачар 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

ВР02 12 378 43 11 29.00 11 2 5.41 0:19 31.50 

ВР05 9 282 33 12 21.63 8 0 3.88 0:14 31.33 

Укупнп 21 
         

 
Вертикална сигнализација је у складу са Пдлукпм п такси превпзу самп на стајалищтима ВР08-
Славија 3 и ВР09-Десанке Максимпвић. Знак на стајалищту ВР09 је пщтећен. Кпмунална урбана 
ппрема ппстпји на стајалищтима ВР04 и ВР05 у виду клупе и канте за смеће.  

3.7.1.8. Општина Стари град 

На ппщтини Стари град се налази 12 такси стајалищта. У тпку пбиласка лпкација утврђенп је да се 

стајалищте СГ-06 Бајлпнијева пијаца налази у зпни рекпнструкције улице Чпрча Ващингтпна, збпг 

шега су се такси впзила груписала на алтернативнпј лпкацији у близини пијаце. Услед наведених 

пкплнпсти није билп мпгуће утврдити капацитет стајалищта, али је урађенп истраживаое 

акумулације такси впзила на алтернативнпј лпкацији. Накпн заврщетка радпва евидентиране су 

карактеристике стајалищта СГ06.  

Пбрадпм снимљених ппдатака утврђенп је највеће искприщћеое капацитета на стајалищту СГ08-

Цара Дущана (0,71). Најмаое се кпристи стајалищте СГ12-Трг Никпле Пащића, где су у перипду 

истраживаоа пд 06h дп 22h забележена самп два такси впзила. Списак стајалищта и 

карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини Стари град дати су у наредним табелама. 

Табела 61. Списак стајалишта у ппштини Стари град 

Шифра Назив стајалишта Улица 

СГ 01 ТЕРАЗИЈЕ ТЕРАЗИЈЕ 

СГ 02 БАЛКАН  ПРИЗРЕНСКА 

СГ 03 ЗЕЛЕНИ ВЕНАЦ  КРАЉИЦЕ НАТАЛИЈЕ 

СГ 04 ПАЛАС  ТППЛИШИН ВЕНАЦ 

СГ 05 ППЛИТИКА  МАКЕДПНСКА 

СГ 06 БАЈЛПНИЈЕВА ПИЈАЦА  ЧПРЧА ВАЩИНГТПНА 

СГ 07 ДПРЋПЛ  ЈЕВРЕЈСКА 

СГ 08 ЦАРА ДУЩАНА  КРАЉА ПЕТРА 

СГ 09 ППЩТА  ВАСИНА 

СГ 10 УЗУН МИРКПВА – КРАЉА ПЕТРА  УЗУН МИРКПВА 

СГ 11 ЕТНПГРАФСКИ МУЗЕЈ  СТУДЕНТСКИ ТРГ 

СГ 12 ТРГ НИКПЛЕ ПАЩИЋА  ПАРКИРАЛИЩТЕ КПД СКУПЩТИНЕ 
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Табела 62. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Стари 
град 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

СГ02 14 12 0 6.24 0.86 0.00 0.45 

СГ03 10 10 0 3.76 1.00 0.00 0.38 

СГ06 18 8 1 3.06 - - - 

СГ08 5 9 0 3.53 1.80 0.00 0.71 

СГ09 8 7 0 4.76 0.88 0.00 0.60 

СГ10 5 7 0 2.06 1.40 0.00 0.41 

СГ12 10 1 0 0.12 0.10 0.00 0.01 

Укупнп 70 
      

 
Детаљна истраживаоа карактеристика функципнисаоа стајалищта су рађена на пет лпкација.  

Највећи пбрт такси впзила је на стајалищту СГ11-Етнпграфски музеј (45,33), а затим на СГ01-

Теразије (32,29). Средое време задржаваоа впзила је најкараће на стајалищту СГ11-Етнпграфски 

музеј и изнпси 15минута, а најдуже на СГ05-Пплитика са 24 минута. 

Табела 63. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Стари град 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

СГ01 14 452 63 5 37.44 16 1 8.82 0:17 32.29 

СГ04 12 250 28 2 20.38 11 1 4.59 0:20 20.83 

СГ05 13 376 51 14 35.63 22 5 12.00 0:24 28.92 

СГ07 11 258 38 8 20.50 12 0 4.35 0:18 23.45 

СГ11 9 408 52 8 32.06 14 0 6.24 0:15 45.33 

Укупнп 59 
         

 

Вертикална сигнализација је у складу са Пдлукпм п такси превпзу самп на стајалищтима СГ04-

Палас и СГ12-Трг Никпле Пащића. Кпмунална урбана ппрема на стајалищтима не ппстпји. 

3.7.1.9. Општина Звездара 

На ппщтини Звездара евидентиранп је 12 такси стајалищта. Истраживаоем карактеристика 

функципнисаоа такси стајалищта на Звездари утврђенп је највеће искприщћеое капацитета на 

стајалищтима ЗВ03-Липн и ЗВ04-Кпоух, са вреднпстима 0,63 пднпснп 0,54. Најмаое искприщћеое 

капацитета је на стајалищтима ЗВ09-Бплница (Прещевска) где је у перипду пд 6h дп 22h, 

забележенп самп једнп такси впзилп и на стајалищту ЗВ12-Миријевп 2-Кпсте Нађа са прпсешним 

кпефицијентпм пд 0,07. У тпку пбиласка лпкација евидентиранп је да су на стајалищту ЗВ09-

Бплница (Прещевска) два ппстпјећа места за такси впзила заузета пд стране пбјекта трафике. 

Списак стајалищта и карактеристике функципнисаоа стајалищта у ппщтини Звездара дати су у 

наредним табелама. 
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Табела 64. Списак стајалишта у ппштини Звездара 

Шифра Назив стајалишта Улица 

ЗВ 01 ЖАГУБИЦА  КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 

ЗВ 02 СТАРИ ЂЕРАМ МАРКА ПРЕЩКПВИЋА 

ЗВ 03 ЛИПН  МИЛПЩА ЗЕШЕВИЋЕВА 

ЗВ 04 КПОУХ  УСТАНИШКА 

ЗВ 05 КПОАРНИК 2  ЖИВКА ДАВИДПВИЋА 

ЗВ 06 КЛУЗ  БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 

ЗВ 07 ЦВЕТКПВА ПИЈАЦА  ВЈЕКПСЛАВА КПВАША 

ЗВ 08 ГРАДСКА БПЛНИЦА  ДИМИТРИЈА ТУЦПВИЋА 

ЗВ 09 БПЛНИЦА  ПРЕЩЕВСКА 

ЗВ 10 СЕВЕРНИ БУЛЕВАР  СЕВЕРНИ БУЛЕВАР 

ЗВ 11 МИРИЈЕВП 1  ПЕТРАРКИНА 

ЗВ 12 МИРИЈЕВП 2  КПСТЕ НАЂА 

 

Табела 65. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Звездара 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

ЗВ02 21 9 1 3.82 0.43 0.05 0.18 

ЗВ03 9 11 2 5.65 1.22 0.22 0.63 

ЗВ04 5 5 0 2.71 1.00 0.00 0.54 

ЗВ06 6 6 0 1.76 1.00 0.00 0.29 

ЗВ07 24 21 2 9.35 0.88 0.08 0.39 

ЗВ08 17 9 0 3.76 0.53 0.00 0.22 

ЗВ09 2 1 0 0.06 0.50 0.00 0.03 

ЗВ11 10 10 1 4.53 1.00 0.10 0.45 

ЗВ12 4 2 0 0.29 0.50 0.00 0.07 

Укупнп 98 
      

 
Детаљна истраживаоа су рађена на 3 стајалищта на Звездари. Највећи пбим и пбрт такси впзила је 

на стајалищту ЗВ01-Жагубица. Најмаое време задржаваоа је на стајалищту ЗВ10-Северни булевар 

са 12 минута, а затим на стајалищту ЗВ01-Жагубица са 14 минута. 

Табела 66. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Звездара 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

ЗВ01 17 372 53 9 31.63 22 3 8.59 0:14 21.88 

ЗВ05 10 201 34 11 19.56 15 2 7.24 0:22 20.10 

ЗВ10 8 168 24 5 14.06 8 2 3.76 0:12 21.00 

Укупнп 35 
         

 
Сапбраћајни знак за такси стајалищте је у складу са Пдлукпм п такси превпзу самп на стајалищтима 

ЗВ07-Цветкпва пијаца и ЗВ10-Северни булевар. Кпмунална урбана ппрема на стајалищтима на 

ппщтини Звездара не ппстпји. 
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3.7.1.10. Општина Палилула 

На ппщтини Палилула се према евиденцији налази 13 такси стајалищта. Истраживаоем 

карактеристика функципнисаоа стајалищта утврђен је највећи степен искприщћеоа на лпкацији 

ПА13-Бпрша кпји изнпси 0,72, а затим на лпкацији ПА11-Нпва Карабурма – Пере Ћеткпвића са 0,5. 

Битан фактпр виспкпг степена искприщћеоа капацитета је да стајалищте ПА13 има свега 4 места, 

щтп знашајнп утицалп на пвакав резултат. Најмаое искприщћеое капацитета је на лпкацији ПА01-

ЈАТ1 (Булевар краља Александра), са вреднпщћу пд 0,22. Списак стајалищта и карактеристике 

функципнисаоа стајалищта у ппщтини Палилула дати су у наредним табелама. 

Табела 67. Списак стајалишта у ппштини Палилула 

Шифра Назив стајалишта Улица 

ПА 01 ЈАТ 1 БУЛЕВАР КРАЉА АЛЕКСАНДРА 

ПА 03 ТАЩМАЈДАН ДПБРЕ МИТРПВИЋА 

ПА 04 ЦВИЈИЋЕВА ЗДРАВКА ШЕЛАРА 

ПА 05 НПВП ГРПБЉЕ ПРЕРАДПВИЋЕВА 

ПА 06 ПМЛАДИНСКИ СТАДИПН МИЈЕ КПВАШЕВИЋА 

ПА 07 ДУНАВ СТАНИЦА ВЕНИЗЕЛПСПВА 

ПА 08 ПАНШЕВАШКИ МПСТ БУЛЕВАР ДЕСППТА СТЕФАНА 

ПА 09 КАРАБУРМА 1 СТЕВАНА ДУКИЋА 

ПА 10 КАРАБУРМА 2 МАРИЈАНЕ ГРЕГПРАН 

ПА 11 КАРАБУРМА 3 ПЕРЕ ЋЕТКПВИЋА 

ПА 12 ВИЩОИШКА БАОА ВИЩОИШКИ ВЕНАЦ 

ПА 13 КПТЕЖ ДРАГИЩЕ МИЩПВИЋА 

ПА 14 БПРША БРАТСТВА И ЈЕДИНСТВА 

 

Табела 68. Карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у перипду пд 6-22h у ппштини Палилула 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Накупљаое (Акумулација) Искпришћеое капацитета 

максималнп минималнп прпсечнп максималнп минималнп прпсечнп 

ПА01 5 3 0 1.12 0.60 0.00 0.22 

ПА05 10 5 0 2.47 0.50 0.00 0.25 

ПА06 22 12 1 5.71 0.55 0.05 0.26 

ПА07 14 14 0 5.94 1.00 0.00 0.42 

ПА08 9 7 0 2.18 0.78 0.00 0.24 

ПА09 11 11 1 4.47 1.00 0.09 0.41 

ПА11 10 10 1 5.00 1.00 0.10 0.50 

ПА12 8 5 0 2.12 0.63 0.00 0.26 

ПА13 4 5 0 2.88 1.25 0.00 0.72 

ПА14 7 5 1 2.53 0.71 0.14 0.36 

Укупнп 100 
      

 
Детаљна истраживаоа карактеристика функципнисаоа такси стајалищта на ппщтини Палилула је 

рађенп на три лпкације. Највећи пбрт и пбим такси впзила у перипду пд 6h дп 22h, а уједнп и 
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најкраће време задржаваоа (13 минута) је утврђенп на стајалищту ПА04-Цвијићева (Здравка 

Шелара). На стајалищту ПА03 средое време задржаваоа такси впзила је 17 минута, а на стајалищту 

ПА10 је 27 минута. 

Табела 69. Детаљне карактеристике функципнисаоа такси стајалишта у ппштини Палилула 

Пзнака 
стајалишта 

Капацитет 
стајалишта 

Пбим паркираоа такси впзила Накупљаое (Акумулација) Средоа 
трајнпст 

(сат:мин) 

Пбрт 
(06-22h) Пбим 

(06-22h) 
максимум 

у сату 
минимум 

у сату 
прпсечнп 
(06-22h) 

максимум 
у сату 

минимум 
у сату 

прпсечнп 
(06-22h) 

ПА03 9 228 33 5 18.88 8 1 4.47 0:17 25.33 

ПА04 7 258 32 10 21.81 8 2 5.82 0:13 36.86 

ПА10 8 176 26 9 15.06 10 2 4.35 0:27 22.00 

Укупнп 24 
         

 
Ни на једнпм пд стајалищта на ппщтини Палилула вертикална сигнализација није у складу са 

Пдлукпм п такси превпзу. Пд кпмуналне урбане ппреме на већини стајалищта се јединп налази 

канта за смеће. 

3.8. Резултати рада и ефикаснпст у такси систему У Бепграду 

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

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

60% активних такси впзила у систему). 

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.  

На нареднпј слици дефинисана је структура времена кпје представља укупнп време утрпщенп за 

задпвпљеое захтева за такси услугпм (пзнашенп кап време t6 – време кпје прптекне пд пријема 

захтева дп заврщетка впжое).  

Време кпје прптекне пд тренутка пријема захтева дп тренутка прихватаоа захтева (када је путнику 

пптврђенп да има слпбпднп впзилп на распплагаоу) - t0 у укупнпм времену кпје је пптребнп за 

реализацију захтева (t6) ушествује са 1,83%.  

Време t1, кпје прптекне пд пријема захтева дп дпласка на адресу путника, ушествује са 19,49% у 

укупнпм времену.  

Време кпје прптекне пд пријема захтева дп ппшетка впжое (t2) ушествује са 25,77% у укупнпм 

времену. Пвп време се мпже изразити и крпз збир времена t0 и t3, пднпснп t1 и t32.  

Време кпје прптекне пд прихватаоа захтева дп ппшетка впжое - t3 ушествује са 23,94% у укупнпм 

времену. Мпже се изразити кап збир времена t31 (пд прихватаоа захтева дп дпласка впзила на 

адресу – 17,66% пд укупнпг времена ) и t32 (време шекаоа на адреси – 6,28% пд укупнпг времена).  

Време впжое, пднпснп време кпје путник прпведе у впзилу, пд ташке исппстављаоа захтева дп 

циљне ташке путпваоа – t4 ушествује са 74,23% у укупнпм времену. У збиру са временпм t3 дпбије 
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се време t5 кпје представља време кпје прптекне пд прихватаоа захтева дп заврщетка впжое, кпје 

ушествује са 98,17% у укупнпм времену, пднпснп у збиру са t0 шини укупнп време пптребнп 

реализацију – t6 (пд пријема захтева дп заврщетка впжое). 

 

 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 42. Учешће ппјединачних времена у укупнпм времену утрпшенпм за задпвпљеое захтева за 
превпзпм - t6 

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

впжое.  

Време t0 представља време кпје прптекне пд пријема захтева (пријем ппзива, захтева прекп 

апликације) дп прихватаоа захтева (дп пптврде кприснику да је впзилп слпбпднп). Прпсешна 

вреднпст t0 изнпси 20 секунди (0,33 минута). Стандардна девијација изнпси 0,30 минута, а 

кпефицијент варијације 0,91. Приметна су знашајна пдступаоа пд средое вреднпсти (10 секунди 

дп 5 минута). 

Време t1 представља време кпје је пптребнп да впзилп стигне на адресу кприсника пд тренутка 

пријема ппзива, тј. исппстављаоа захтева. Пднпснп, време t1 пзнашава кпликп дугп је кприсник 

шекап на услугу пд тренутка када је исппставип захтев, дп тренутка када му је впзилп билп на 

распплагаоу (t0+ t31). Прпсешна вреднпст t1 изнпси 3,79 минута, стандардна девијација је 2,08 

минута, а кпефицијент варијације 0,55.  
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Табела 70. Декпмппзиција времена кпје прптекне пд пријема захтева  дп завршетка впжое 

 

Време t2 представља време кпје прптекне пд пријема захтева дп заппшиоаоа впжое. Псим 

времена t1, t2 укљушује и време шекаоа кприсника на адреси (t32). Прпсешна вреднпст t2 изнпси 5,11 

минута. Стандардна девијација за време t2 изнпси 2,36 минута, а кпефицијент варијације 0,46.  

Време кпје прптекне пд тренутка прихватаоа захтева дп заппшиоаоа впжое пзнашенп је са t3. Пд 

тренутка када прихвати впжоу дп тренутка када впжоа ппшиое впзаш утрпщи време на дплазак дп 

адресе кприсника (t31) и евентуалнп на шекаое кприсника на адреси (t32). Прпсешна вреднпст t3 

изнпси 4,60 минута. Стандардна девијација за време t3 изнпси 2,28, а кпефицијент варијације 0,50.  

Прпсешнп време кпје прптекне пд тренутка прихватаоа захтева дп дпласка впзила на адресу је 

t31=3,52 минута. Стандардна девијација за време t31 изнпси 1,88 минута, а кпефицијент варијације 

0,53.  

Прпсешна вреднпст времена кпје впзаш прпведе шекајући кприсника на адреси изнпси t32 = 1,25 

минута. Стандардна девијација за време t32 изнпси 1,44 минута, а кпефицијент варијације 1,15. 

Приметна су знашајна пдступаоа пд средое вреднпсти (пд 5 секунди дп прекп 6 минута). 

Време впжое, пднпснп време кпје прптекне пд тренутка преузимаоа путника дп тренутка 

пстављаоа путника на жељенпј адреси пзнашенп је са t4. Прпсешна вреднпст t4 изнпси 14,27 

минута. Стандардна девијација за време t4 изнпси 8,69 минута, а кпефицијент варијације 0,61.  

Време t5 представља време кпје прптекне пд прихватаоа захтева дп заврщетка впжое, пднпснп пд 

тренутка кад се впзилу дпдели впжоа дп тренутка када пставља путника на жељенпј адреси. 

Средоа вреднпст времена кпје прптекне пд прихватаоа захтева дп заврщетка впжое (t5) је 17,65 

минута. Стандардна девијација за време t5 изнпси 10,57 минута, а кпефицијент варијације 0,60.  

Укупнп време кпје прптекне пд исппстављаоа захтева (пријема ппзива) дп заврщетка впжое 

пзнашенп је са t6. Средоа вреднпст времена кпје прптекне пд пријема ппзива дп заврщетка 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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је t6 – 19,86 минута. Стандардна девијација за време t6 изнпси 10,11 минута, а кпефицијент 

варијације 0,51. 

На наредним сликама приказана је расппдела брпја впжои за времена t4 и t6.  

 
Слика 43. Расппдела брпја впжои према дужини трајаоа впжои t4  

 

 
Слика 44. Расппдела брпја впжои према времену исппстављаоа захтева дп завршетка впжое времену t6  
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Детаљнпм анализпм дпстављених ппдатака утврђенп је да највећи брпј впжои траје (t4) пд 5 дп 15 

минута (56,75% свих впжои), пд шега су впжое у трајаоу 8-10 минута најзаступљеније у укупнпм 

брпју впжои са 12,82%. Вреднпсти маое пд 2 и веће пд 50 минута су заступљене у прпцентима 

маоим пд 1%.  

У 87,93% реализпваних впжои билп је пптребнп 5 дп 30 минута пд тренутка исппстављаоа захтева 

дп дпласка путника на адресу (t6). Вреднпсти маое пд 5 и веће пд 50 минута су заступљене у 

прпцентима маоим пд 1%.  

На пснпву пбрађених база ппдатака такси пператпра у такси систему у Бепграду прпсешан брпј 

впжои пп впзилу у тпку дана изнпси 9,61 впжои, щтп је у сагласнпсти и са спрпведенпм Анкетпм 

такси впзаша такси система у Бепграду – АК-2 (према кпјпј прпсешан брпј впжои пп впзилу у тпку 

дана изнпси 9,96 впжои).  

На нареднпј слици приказана је расппдела брпја впжои пп впзилу. Приметнп је пдступаое пд 

средое вреднпсти брпја реализпваних впжои (стандардна девијација 5,33 и кпефицијент 

варијације 0,51). У укупнпм брпју анализираних  дневних впжои пп впзилу у највећем прпценту је 

заступљенп 8 впжои пп впзилу (7,19%), а 5, 6 и 7 впжои пп впзилу ушествују са прекп 6%. Пптребнп 

је нагласити да је ушещће дневнпг брпја впзила/впзаша кпји пстваре самп једну впжоу дневнп 

3,85%. Вище пд 20 впжои дневнп пствари укупнп 3,32% впзила/впзаша.  

 

Слика 45. Расппдела дневнпг брпја впжои пп впзилу у такси систему у Бепграду 

 

Резултати истраживаоа су ппказали да средоа дужина впжое у такси систему у Бепграду изнпси 

5,73 килпметра. Стандардна девијација за дужину впжое изнпси 4,24 килпметра, а кпефицијент 

варијације 0,74, щтп упућује на знашајна пдступаоа пд средое вреднпсти.  
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Пд свих реализпваних впжои укупнп 96,17% свих впжои пствари се на релацијама дп 15 

килпметра, при шему је највеће ушещће впжои дужине 2-5 килпметра (30,20%). Дужине впжое са 

вреднпстима маоим пд 2 km и већим пд 15 km су заступљене у прпцентима маоим пд 1%. 

Расппдела дужина впжои приказана је на нареднпј слици. 

 
Слика 46. Расппдела дужина впжои у такси систему у Бепграду 

 

У пквиру пператпра, шије су базе ппдатака 

анализиране, впзаши су ппвезани са 

апликацијпм за резервацију впзила прекп 

таблета и све ппзиве кпји су прпслеђени 

пд центра примају на исти нашин билп да 

је ппзив дп центра стигап кап телефпнски 

ппзив, неки пд видпва ппруке или прекп 

апликације на телефпнима кприсника. Пд 

укупнпг брпја реализпваних впжои 

26,31% заппшиое заустављаоем впзила 

пд стране кприсника на улици, тзв. 

„квака“ (Слика деснп). Препсталих 73,69% 

захтева исппстављенп је путем 

телефпнскпг ппзива, ппруке (SMS, Viber, 

WhatsApp) или апликације за кприсника.  
 

Слика 47. Расппдела начина исппстављаоа захтева 
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расппдели захтева пп шаспвима у тпку дана у такси систему у Бепграду. У даљем тпку прпјекта 
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услугпм у Бепграду. Према ппдацима приказаним на нареднпј слици мпже се приметити да у 

Бепграду ппстпје јутарои и ппппдневни врщни перипд. Знашајнп је наппменути да у су у целпм 

перипду пд 7 дп 20 шаспва изражени трансппртни захтеви и да у свакпм сату брпј реализпваних 

впжои прелази 3%. 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. Укупан брпј захтева исппстављених у перипду пд 20 

дп 7 шаспва изнпси 24,75% пд укупнпг брпја исппстављених захтева. 

 

 
Слика 48. Расппдела захтева пп часпвима у тпку дана 

 

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 33,04%. На нареднпј слици 

приказана је структура нереализпваних 

захтева. Највећи прпценат – 84,69% су захтеви 

кпји нису прихваћени за реализацију пд стране 

пператпра. Неппхпднп је наппменути да 

ппстпји мпгућнпст да је неки пд тих захтева, 

кпји није реализпван кпд једнпг пператпра, 

реализпван кпд другпг пператпра. Укупнп 

6,15% нереализпваних захтева је на 

иницијативу кприсника (птказпм захтева или 

неппјављиваоем на лпкацији). 

 

 

Слика 49. Расппдела „нереализпваних“ захтева у 
такси систему у Бепграду 
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На пснпву улазних велишина дпбијених истраживаоем рада впзаша у рпку 24 шаса радним данпм, 

изврщенп је експандпваое ппдатакa и прпцена параметара резултата рада и искприщћеоа за 

целину система. Истраживаое је спрпведенп на узпрку пд 1.724 впзила пд укупнп 6.438 кпликп их 

је билу у систему у пресеку времена. Узпрак пд 26,78% впзила представља репрезентативан и 

стратификпван узпрак брпја впзила у такси систему у Бепграду. У тпку раднпг дана, 83% впзила 

направи бар једну впжоу, щтп је усвпјенп кап активан брпј впзила на раду за експандпваое 

вреднпсти на цеп систем. 

Анализираних 1.724 впзила су за један радни дан пстварила укупнп време рада пд 16.871 шаспва и 

3 минута, щтп прпсешнп пп впзилу изнпси 9 шаспва и 47 минута рада у тпку дана (щтп је у 

сагласнпсти са резултатима Анкете такси впзаша такси система у Бепграду (АК-2) - 67,31% 

анкетираних впзаша ради дуже пд 6 сати радним данпм). 

 

При тпме је, пд укупнпг времена 

рада, снимљенп 5.054 шаспва и 43 

минута рада впзила са путницима, 

пднпснп 2 шаса и 56 минута 

прпсешнп пп впзилу, щтп 

представља 31,18% укупнпг раднпг 

времена. Другим решима, 

кпефицијент искприщћеоа раднпг 

времена у тпку 24 шаса - 0,30. 

Препсталих 11.816 шаспва и 20 

минута су снимљени шаспви рада 

без путника, пднпснп 6 шаспва и 51 

минута прпсешнп пп впзилу .  

 

Слика 50. Расппдела времена рада у такси систему 

 

За време прпведенп у впжои са путникпм пп впзилу пд 2 сата и 56 минута и прпсешан брпј впжои 

у тпку дана пп впзилу – 10, сапбраћајна брзина (Vs) у систему је усвпјена 22 km/h, щтп је у 

сагласнпсти са резултатима анализа претхпдних студија у такси систему у Бепграду12. 

Искприщћеое пређенпг пута за систем је искуственп усвпјенп 0,49.  

 

Укупни пстварени шаспви впжое без путника су 5.261 шаса и 1 минут, щтп изнпси 3 шаса и 3 минута 

впжое без путника прпсешнп пп впзилу (31,18% пд укупнпг времена рада). Време прпведенп у 

стаоу мирпваоа впзила – време шекаоа, за сва снимљена впзила изнпси 6.555 шаспва и 19 минута, 

щтп изнпси прпсешнп 3 шаса и 48 минута пп впзилу, пднпснп 38,86% укупнпг времена рада.  

  

Акп узмемп у пбзир да на пснпву резултата истраживаоа свакп впзилп у прпсеку пствари пкп 10 

впжои са путницима у тпку дана (ппслужи 10 захтева) и имајући у виду прпмене пбима трансппрта 

пп данима у седмици и месецима у тпку гпдине (дневни кпефицијент неравнпмернпсти за 

                                                           
12 Дефинисаое капацитета за пбављаое јавнпг аутптакси превпза путника у Бепграду - утврђиваое мпдела, Сабраћајни факултет, 

Бепград, 2001.; Истраживаое карактеристика трансппртних захтева– впжои  и дефинисаое пптребнпг брпја впзила у такси 
трансппрту путника у Бепграду, Сапбраћајни факултет, Бепград, 2002.; Истраживаое карактеристика трансппртних захтева– впжои  и 
дефинисаое пптребнпг брпја такси впзаша у систему такси трансппрта путника на теритприји града Бепграду, Сабраћајни факултет, 
Бепград, 2003. 
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шетвртак 1,05, месешни кпефицијент неравнпмернпсти за март 0,89 – наредне слике) прпцеоенп је 

да је прпсешан брпј реализпваних захтева у тпку дана 57.186 захтева на дан, пднпснп пкп 

21.000.000 реализпваних захтева гпдищое. Акп узмемп у пбзир брпј и структуру „нереализпваних“ 

захтева у систему, прпцеоени брпј укупних дневних захтева у систему изнпси пкп 73.200 захтева, 

пднпснп пкп 26.500.000 захтева гпдищое. 

 

 

Слика 51. Неравнпмернпсти трансппртних захтева пп данима у недељи 

 

 

Слика 52. Неравнпмернпсти трансппртних захтева пп месецима у тпку гпдине  
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Прпсешан брпј пстварених килпметара у тпку дана са путникпм изнпси 64,50 km/voz, пднпснп 

укупан брпј пстварених килпметара пп впзилу  изнпси 131,64 km/vozilu. Усвајаоем вреднпсти 

прпсешнпг брпја путника пп впзилу (1,5, на пснпву ппдатака из претхпдних истраживаоа и 

Трансппртнпг мпдела 2015) прпцеоени су следећи ппказатељи:  

 

- Брпј превезених путника у такси систему у Бепграду, изнпси пкп 86.000 путника/дан, 

31.000.000 путника гпдищое; 

- Брпј пређених путник∙килпметара у систему и изнпси пкп 202.000.000 putnik∙km гпдищое; 

- Брпј пређених килпметара са путникпм у систему и изнпси пкп 135.000.000 vozilo∙km 

гпдищое; 

- Брпј укупнп пређених килпметара у систему и изнпси пкп 275.000.000 vozilo∙km гпдищое; 

- Кпефицијент искприщћеоа капацитета 0,375. 

3.9. Тарифни систем и цене услуга у такси систему у Бепграду 

У пквиру пвпг пoглaвљa изврщена је анализа примеоенпг тaрифнпг систeма  у тaкси систему у 

граду Бепграду кao и oдгoвaрajућег цeнoвника услугa.  

Шланпм 31. Oдлуке o тaкси прeвoзу ("Сл. лист грaдa Бепграда", бр. 126/2016) дeфинисaни су 

прoписи вeзaнo зa oдрeђивaоe нaкнaдe зa oбaвљaоe тaкси прeвoзa нa тeритoриjи грaдa Бепграда. 

Наведеним шланпм се цeнa услугe oбaвљaоa тaкси прeвoзa дефинище кап скуп jeдинишних цeнa зa 

стaрт, прeђeни килoмeтaр, врeмe шeкaоa, дoлaзaк нa aдрeсу пo пoзиву и прeвoз пртљaгa пo 

кoмaду. За сваку пд услуга примеоује се пдређени скуп јединишних цена у зaвиснoсти oд дoбa 

дaнa или нoћи, oд дaнa у нeдeљи (рaдни дaн, нeдeљa или држaвни прaзник) и пoдрушja нa кoмe сe 

вoжоa oбaвљa (ужa или щирa тeритoриja jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe и тeритoриje других 

jeдиницa лoкaлнe сaмoупрaвe). 

Цeнa услугe тaкси прeвoзa утврђуje сe рeщeоeм o цeни тaкси прeвoзa путникa нa тeритoриjи грaдa 

Бeoгрaдa, кojе дoнoси грaдoнaшeлник. У тренутнпм пресеку времена актуелнп је Рещеое п 

екпнпмски најнижпј цени пп кпјпј се аутп-такси превпз путника мпра пбављати на теритприји 

града Бепграда ("Сл. лист грaдa Бепграда", бр. 11-24/2014) кпје се примеоује пд 1. марта 2014. 

гпдине. 

Зa услугу тaкси прeвoзa, путник плaћa цeну прeвoзa у изнoсу кojи пoкaзуje тaксимeтaр у трeнутку 

зaврщeткa прeвoзa или цeну пo издaтoj пoтврди сa лoкaциja oд пoсeбнoг интeрeсa зa грaд Бeoгрaд. 

Лпкација пд ппсебнпг интереса за град Бепград, дефинисана Рещеоем, је Аерпдрпм ''Никпла 

Тесла''. За пву микрплпкацију дефинисан је ппсебан ценпвник услуга.  

У наставку ће бити пписане две групе цена, једна кпја представља скуп јединишних цена, а друга за 

лпкацију пд ппсебнпг интереса. 

У нaрeднoj тaбeли прикaзaн је скуп јединишних цeна услугa у тaкси прeвoзу у Бепграду. У 

презентпване цене превпза урашунат је и превпз лишнпг пртљага путника. 
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Табела 71. Цeнa тaкси услугa у грaду Бепграду 

Рeд.  

бр. 
Нaзив услугe Taрифa 1 (РСД) Taрифa 2 (РСД) Taрифa 3 (РСД) 

1 Стaрт 170,00 170,00 170,00 

2 Вoжоa пп килoмeтру 65,00 85,00 130,00 

3 Шeкaоe пп шасу 750,00 750,00 750,00 

 

У тaкси систeму у Бепграду сe примeоуje тaрифни систeм бaзирaн нa oствaрeнoм трaнспoртнoм 

рaду. Taкси услугa сe нaплaћуje пo три тaрифнa стaвa и тo зa: стaрт вoзилa, вoжоу пo прeђeнoм 

килoмeтру сa путницимa и пo шaсу шeкaоa. 

Вaжeћим цeнoвникoм je прeдвиђeнo пoстojaоe вищe тaрифa кoje сe рaзликују у зaвиснoсти oд 

врeмeнa пружaоa услугe (днeвнa, нoћнa, прaзник, итд.), aли пoстojи рaзликa и у зaвиснoсти oд 

рeлaциje нa кojoj сe oбaвљa прeвoз путникa (ван пбележених ташака градскпг ппдрушја).  

Тарифа 1 је стандардна тарифа кпја се примеоује у перипду пд 06:00 дп 22:00 шаспва радним 

данима и субптпм. 

 

Тарифа 2 се примеоује у перипду пд 22:00 дп 06:00 шаспва пд ппнедељка дп субпте, а тпкпм целпг 

дана у термину државних празника и недељпм. 

 

Тарифа 3 се примеоује за впжое кпје излазе ван градскпг ппдрушја кпје је пивишенп са 

предефинисаним ташкама. Ппстпјећим Рещеоем предвиђенп је 14 ташака на улазнп - излазним 

правцима кпјима се дефинище граница градскпг ппдрушја. Наведене ташке презентпване су у 

нареднпј табели и на слици. 

 

Табела 72. Границе градскпг ппдручја 

Рeд. бр. Нaзив граничне тачке 
Ппис пута  

(улазнп-излазнпг правца) 

1 Раскрсница са путем Бпрша-Греда Зреоанински пут (М.24.1.) 

2 Раскрсница кпд Ппљппривредне щкпле Паншевашки пут (М.1.9.) 

3 Грпбље Лещће Сланашки пут (Л.130) 

4 Раскрсница са путем за Институт Винша Смедеревски пут (Р.100) 

5 Петља ''Ласта'' Аутп-пут ка Нищу (М.1) 

6 Сппмен грпбље у Јајинцима Авалски пут (Р.200) 

7 Раскрсница за Ресник Кружни пут (Р.251) 

8 Градскп грпбље Прлпваша Ибарска магистрала (М.22) 

9 Пружни прелаз (на излазу из Железника) Пут Железник-Сремшица (Р.204) 

10 Раскрсница са кружним путем Пбренпвашки пут (М.19) 

11 Раскрсница Впјвпђанске и сапбраћајнице пут за Аерпдрпм Суршински пут (Р.153) 

12 Раскрсница за Аерпдрпм ''Никпла Тесла'' Аутп-путу (М.1) 

13 Раскрсница са путем за Земун Ппље Нпви Нпвпсадски пут 

14 Раскрсница са путем Е.22  Стари пут за Нпви Сад (М.22.1) 
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Слика 53. Границе градскпг ппдручја
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Из презентпваних вреднпсти јединишних цена услуга мпже се упшити да цена старта има исту 

вреднпст за све три ппстпјеће тарифе, а да кпд прве, најзаступљеније тарифе, има 2,6 пута већу 

вреднпст пд дефинисане цене за пређени килпметар. Претппставка је да се пвим нашинпм 

тарифираоа утише на кприснике на краћим релацијама и да је пна прпузрпкпвана жељпм да се 

защтити ангажпваое впзила и впзаша, пднпснп кприсници на краћим релацијама се дестимулищу 

у кприщћеоу такси услуге. Узрпк пваквпм нашину тарифираоа треба пре свега тражити у прпсешнпј 

дужини впжое кприсника у систему и прпцентуалнпм ушещћу релативнп кратких впжои. 

Ппстпјаое пвакп знашајне разлике у цени старта и пређенпг килпметра се најшещће правда 

ппстпјаоем защтићене дужине впжое, щтп у Бепградскпм такси систему није слушај. Наиме, за 

висину цене старта не ппстпји предефинисана дужина (нпр. 1 килпметар) кап щтп је тп ситуација у 

неким другим системима, већ се дефинисана цена пп килпметру дпдаје на цену старта пд мпмента 

када се заппшне впжоа са кприсникпм. 

Висина цене услуге впжое у тарифи 2 је 85 динара пп пређенпм килпметру щтп представља 

увећаое пд 30% у пднпсу на пснпвну цену (Тарифа 1). Наведенп увећаое је сразмернп закпнски 

прпписанпм увећаоу за нпћни рад кпје изнпси минимум 26%, укпликп није другашије дефинисанп 

угпвпрпм п раду. 

                                                           
13 Ппдлпга https://www.google.com/maps/ 
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На пснпву презентпванпг визуелнпг приказа граница градскпг ппдрушја, изван кпјих се примеоује 

пписана тарифа 3, мпже се приметити да је у пднпсу на центар града дефинисана зпна ппмерена 

(развушена) на запад и југп-запад. Висина јединишне цене у пквиру тарифе 3 је двпструкп веће пд 

јединишне цене у пквиру стандардне тарифе (Тарифе 1). 

Зa лпкацију пд ппсебнпг интереса пoстojи пoсeбaн цeнoвник кojим су дeфинисaнe цeнe тaкси 

услугa зa вoжоу дo свaкoг кoнкрeтнoг дела грaдa/oпщтинe. У нaрeднoj тaбeли прeзeнтoвaнe су 

дефинисане тaрифe са лпкације Аерпдрпм ''Никпла Тесла'', а на пснпву пптврде издате пд стране 

пвлащћенпг пргана Градске управе (ваушери кпји се узимају на аерпдрпму).  

Презентпвани ценпвник је такпђе базиран на пстваренпм трансппртнпм раду, пднпснп на 

прпцеоенпј удаљенпсти циљанпг дела града пд Аерпдрпма ''Никпла Тесла''. Пписани нашин 

тарифираоа је пре свега прпузрпкпван жељпм Градске управе да кприсници, укпликп желе, буду 

унапред уппзнати са висинпм цене впжое. Ппред тпга, на пвај нашин се делимишнп уређује 

кпмунални неред на лпкацији и прпписује минимални нивп квалитета. 

У нареднпј табели презентпван је брпј тарифних зпна заједнп са дефинисанпм висинпм цене једне 

впжое и пписпм делпва града кпји припадају пдређенпј зпни. 

Табела 73. Цена такси услуга за лпкацију пд ппсебнпг интереса - Аерпдрпм ''Никпла Тесла'' 

Рeд.  

бр. 
Цена впжое (РСД) Ппис циља 

1 1.400,00 Нпви Бепград, Суршин, Угринпвци. 

2 1.800,00 
Батајница, Бусије, Савски Венац, Стари град, Врашар, Палилула, Шукарица, 

Впждпвац (дп Фармацеутскпг факултета). 

3 2.200,00 

Бпљевци, Жаркпвп, Железник, Вищоица, Кроаша, Кптеж, Бпрша, Пвша, 

Јајинци, Кумпдраж, Мали Мпкри Луг, Велики Мпкри Луг, Калуђерица, 

Ракпвица 

4 3.000,00 
Пстружница, Пећани, Рущао, Сремшица, Бели Пптпк, Пинпсава, Ракпвица 

селп, Бплеш, Лещтане, Винша, Ресник. 

5 4.500,00 

Дунавац, Падинска скела, Кпвилпвп, Умка, Велика Мпщтаница, Руцка, 

Грпцка, Ритппек, Вршин, Заклппаша, Бегаљица, Брестпвик, Дражао, 

Камендпл, Пударци, Умшари, Живкпвац. 

6 6.000,00 
Пстали делпви ппщтина Барајевп, Пбренпвац, Спппт, Впждпвац, 

Младенпвац и Лазаревац 

 
На нареднпј слици визуелнп је представљена целпкупна теритприја града Бепграда ппдељена у 

тарифне зпне кпје се примеоују у такси превпзу за лпкацију пд ппсебнпг интереса - Аерпдрпм 

''Никпла Тесла''. 
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Анализпм ппдатака презентпваних у претхпднпј 

табели и на слици деснп упшава се углавнпм 

уједнашен приступ према свим делпвима града 

псим Падинске скеле, Беснпг Фпка и Дунавца. 

Насеља Падинска скела и Бесни Фпк према 

ппстпјећем зпнираоу припадају зпни 5 заједнп 

са Грпцкпм, Ритппекпм и Заклппашпм. Иакп се 

кпд пваквпг нашина тарифираоа не мпже 

ппстићи пптпуна једнакпст, разлика кпја ппстпји 

кпд наведених делпва града су и сувище велике 

и мпрају се истаћи кап упшени недпстатак.  

 

Пквирнп растпјаое Грпцке пд Аерпдрпма 

''Никпла Тесла'' је 45 килпметара, дпк је 

растпјаое Падинске скеле пкп 25 килпметара 

щтп представља знашајну разлику да би мпгли 

да се сврстају у пквиру исте тарифне зпне. 
 

Слика 54. Ппдела града према зпнама за лпкацију 
пд ппсебнп интереса
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Наведени недпстатак је прпузрпкпван терминпм дпнпщеоа актуелнпг Рещеоа (ступилп на снагу 

1.3.2014. гпдине) кпји је бип пре пущтаоа у рад Пупинпвпг мпста (18.12.2014. гпдине). Пвај 

ппдатак делимишнп навпди на став да ппстпји инертнпст у такси систему у Бепграду и да се 

недпвпљнп брзп реагује на прпмене кпје се дещавају у пкружеоу у кпјем систем функципнище. 

Нaмeћe сe зaкљушaк дa je пoстojeћи тaрифни систeм и систем цена у симбиoзи сa услoвимa нa 

тржищту тaкси услугa, с тим щтo би Oргaн лoкaлнe упрaвe трeбaлo дa дeфинищe јасне прoцeдуре 

зa усклaђивaоe тaрифнoг систeмa и система цена сa прoмeнaмa из пкружеоа кoje знашајнп утишу 

нa технплпгију и на трoщкoвe функциoнисaоa тaкси систeмa. 

3.10.Прoцeоeни трoшкoви функциoнисaоa такси система у Бепграду 

У нaстaвку пoглaвљa пписана је пснпвна структура трпщкпва у такси систему у Бепграду. Ппред 

детаљнпг пписа трпщкпва дате су и оихпве прпцеоене вреднпсти у тренутнпм 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 трoщкoви, 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). 

 

                                                           
14 Прилагпђенп са https://beg.aero/lat/parking_i_prilaz/transport/taksi 
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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 најзаступљенији трпщкпви у такси систему, пднпснп 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). 

3.10.1.  Стaлни трoшкoви 

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 

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 
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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. 
 

Tрoшкoви рeгистрaциje и тeхничких 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. 
 

Трпшкпви 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. 
 

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. 
 

Гoдишои пaушaлни 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. 
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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 кoришћeоe aпликaциje и услугa диспeчeрскoг 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. 

3.10.2.  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 
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перипд. На нареднпј слици презентпванп је кретаое јединишних цена дизела и бензина у перипду 

пд марта дп јуна 2020. гпдине. 
 

 

Слика 55. 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. 
 

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.  
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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 трoшкoви 
 

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. 

3.11. SWOT анализа ппстпјећег стаоа такси система у Бепграду 

У пвпј активнпсти изврщиће се SWOT анализа ппстпјећег стаоа такси система у граду Бепграду у 

пресеку времена пп кљушним елементима структуре и функципнисаоа, са јаснпм 

идентификацијпм пп вище атрибута. У изради SWOT анализе узете су шиоенице дпбијене из 

анализе ппстпјећег стаоа система у пвпм пресеку времена. Генералнп ппсматранп, SWOT анализа 

је базирана на утврђиваоу снага (Strength) и слабпсти (Weaknesses) система, кап и прилика 

(Opportunities) и претои (Threats) пкружеоа имајући у виду ппзицију такси система на слпженпм 

тржищту трансппртних услуга. SWOT анализа ппстпјећег стаоа система приказана је у следећим 

табелама. 

  



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 118 пд 133 
 

 

  



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 119 пд 133 
 

  



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 120 пд 133 
 

  



 

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  

САПБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Децембар 2020. 

Страна 121 пд 133 
 

4. АНАЛИЗА КАРАКТЕРИСТИЧНИХ ИСКУСТАВА У ИЗАБРАНИМ ТАКСИ 

СИСТЕМИМА  

Приступи тржищту у ппјединим такси системима у свету се разликују, пд сасвим либерализпванпг 

уласка на тржищте, дп врлп радикалнпг пгранишеоа уласка на тржищте трансппртних услуга (пд 

пптпуне дерегулације дп стриктних и ригпрпзних прпцедура). Ппстпји и низ мещпвитих 

(хибридних) мпдела кпји дпзвпљавају слпбпдан улаз на тржищте такси услуга, али са енпрмнп 

виспким ценама лиценци, стандардима квалитета за впзила и впзаше такп да је улаз на тржищте 

услуга, иакп фпрмалнп мпгућ, сущтински вепма пгранишен.  

 

Крпз уппредан приказ мера и резултата дерегулације и регулације тржищта у разлишитим такси 

системима ппщти закљушак је да у дерегулисаним такси системима знашајнп расте брпј такси 

впзила/лиценци, а схпднп тпме и распплпживпст система, изражена прекп брпја такси 

впзила/лиценци пп станпвнику. Кприсници имају пдређене бенефите у дерегулисанпм систему 

изражене крпз смаоеое времена шекаоа на впзилп, али пвакав нашин приступа тржищту дпвпди 

дп знашајних губитака у прпизвпднпј ефикаснпсти, щтп за резултат има ппвећаое времена кпје 

такси впзаши прпведу у шекаоу. Дерегулација заснпвана на слпбпднпм улазу на тржищте услуга 

дпвпди дп смаоеоа прихпда и ппгпрщаоа услпва рада и живпта впзаша. Са друге стране у 

градпвима у кпјима је врщена парцијална рестрикција у смислу тпга да су лпкалне власти 

пдредиле брпј впзила на пснпву трансппртних захтева, брпј впзила нема знашајан тренд раста. 

Пднпснп регулација заснпвана на кпнтрплисанпм приступу на тржищте трансппртних услуга и цени 

услуга има за резултат разне кпристи за путнике кап щтп је нпр. већа распплпживпст, нижа цена и 

ппбпљщана услуга.  

 

У наредним пптппглављима дат је приказ такси система у изабраним карактеристишним градпвима 

(Оујпрк, Лпндпн, Загреб и Будимпещта) у пднпсу на приступ тржищту, али и у пднпсу на 

прганизацију, нашин функципнисаоа, цене и др. У ппследоем пптппглављу дат је беншмаркинг 

изабраних ппказатеља такси система у свету са паралелпм у пднпсу на такси систем у Бепграду. 

 

Такси систем у Оујпрку 
 
Такси систем у Сједиоеним Америшким Државама представља знашајан и развијен ппдсистем у 

пквиру градскпг трансппртнпг система. У већини америшких градпва је регулисан приступ тржищту 

такси услуга (пгранишен брпј дпзвпла за бављеое такси делатнпщћу/ппседпваое такси впзила).  

 

У ппгледу прганизације на такси тржищту ппстпје такси пператпри кпји су сампстална предузећа, 

где впзни парк варира пд једнпг дп прекп 100 такси впзила. Впзаши су реткп заппслени у кпмпанији 

и пбишнп изнајмљују такси впзила пп смени. Такпђе, впзила мпгу бити и у власнищтву удружених 

ппјединашних предузећа кпја уз нпвшану накнаду кпристе услугу кпмпаније кпја се бави 

резервацијпм впжои и мпнитпрингпм и уједнп брендира впзила свпјим лпгптиппм. Власник/впзаш 

месешнп плаћа надпкнаду такси предузећу, а за рад у псталим сменама мпже изнајмити сппственп 

впзилп другим впзашима. Такси предузећа мпгу впдити и друге ппслпве (услуге превпза кпје не 

спадају у услуге такси превпза, услуге дпставе, превпз щкплске деце и пспбља…) у циљу 

пствариваоа дпдатних прихпда, с пбзирпм на тп да је инфраструктура пптребна за пдржаваое, 

функципнисаое и прганизацију (дпдељиваое и мпнитпринг впзила) универзална. 
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У већим градпвима кап дпзвпле за такси впзаше кпристе се "такси медаљпни". Такси медаљпн, 

ппзнат и кап CPNC (сертификат п јавнпј пптреби и ппгпднпсти), је пренпсива дпзвпла у САД-у кпја 

представља дпзвплу за рад за такси впзаша/впзилп. Будући да је систем медаљпна псмищљен пд 

стране владе да циљанп пграниши брпј такси впзила у систему, а истпријски гледанп градпви су 

ппвећавали брпј медаљпна знатнп спприје пд раста пптражое за такси услугпм, медаљпни су се 

генералнп сматрали пдлишним улагаоем („најбпља инвестиција у Америци"). Велики брпј 

знашајних градпва у САД-у их кпристи у свпјим системима издаваоа дпзвпла за такси 

впзаша/впзилп, укљушујући Оујпрк, Бпстпн, Шикагп, Филаделфију и Сан Францискп.  

 

 

Слика 56. Изглед медаљпна у Оујпрку 

 

Медаљпни мпгу бити вредни стптине хиљада дплара. Тржищна вреднпст медаљпна је 1962. 

гпдине била пкп 25.000 дплара. Цена је расла стабилнп, па је такп 2005. гпдине цена 

индивидуалнпг медаљпна била пкп 325.000 дплара, дпк је кпрппративни медаљпн кпщтап 375.000 

дплара. Тржищна вреднпст дпстиже врхунац 2013. гпдине када је изнпсила 1.000.000 дплара. 

Између 2014. и 2015. гпдине, цена некпрппративнпг медаљпна пада за шак 45%, те је 2015. гпдине 

била пкп 650.000 дплара. Пд 2018. гпдине медаљпн се мпже купити и за маое пд 200.000 дплара. 

На аукцији 11. јула 2019. гпдине је ппнуђенп щеснаест медаљпна, пд кпјих су три прпдата за 

137.000, 136.000 и 138.000 дплара, дпк за тринаест медаљпна није билп ппнуђаша. 

 

Оујпрщки медаљпни су највреднији, са рекпрднпм ценпм пд прекп милипн дплара у 2013. гпдини 

(у Бпстпну 2013. гпдине цена медаљпна је изнпсила 625.000 дплара). Укупна вреднпст свих 

медаљпна и средстава у вези са оима је 2013. гпдине у Оујпрку изнпсила 16.6 милијарди дплара. 

У нпвије време такси медаљпнима цена пада, услед ппвећаоа кпнкуренције пд стране кпмпанија 

кпје нуде услугу дељене впжое у реалнпм времену, кап щтп су Убер (енг. Uber) и Лифт (енг.Lift). 

 

Такси систем у граду Оујпрку је један пд впдећих такси система кпји представљају зашетнике 

истприје мпдерне прганизације такси превпза у Сједиоеним Америшким Државама. Град Оујпрк 

је 1971. гпдине фпрмирап Кпмисију за такси впзила и лимузине - New York City Taxi and Limousine 

Commission – TLC (у даљем тексту Кпмисија), кап агенцију пдгпвпрну за лиценцираое и регулацију 

медаљпна такси впзила града Оујпрка, впзила за изнајмљиваое (црна впзила и луксузне 

лимузине), кпмби превпза и паратранзита. Пва кпмисија управља са прекп 133.000 впзила (пд 
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кпјих је 13.587 такси впзила са медаљпнпм) и пкп 200.000 впзаша (2019 Annual Report, New York 

City Taxi and Limousine Commission). Кпмисија спрпвпди редпвне инспекцијске кпнтрпле из пбласти 

безбеднпсти сапбраћаја кап и екплпщких нпрматива и врщи кпнтрплу пкп медаљпна дпдељених 

такси впзилима, три пута гпдищое пп пснпву насумишнпг изабранпг дпдељенпг брпја. Пва 

кпмисија, такпђе, прати пднпсе такси тржищта и тржищта превпза путника, какп би ппнуда 

пдгпварала пптражои, примеоује савремене видпве регулације уз ппщтпваое пднпса између 

кпнкуренције, пбезбеђује безбедне услпве у превпзу путника и смаоује нежељене ефекте 

загађеоа. 

 

Свакпг дана прекп 200.000 такси впзила и лимузина пбави пкп 1.000.000 впжои. Да би мпгли 

пбављати такси превпз сви впзаши првп мпрају прпћи темељну прпверу, мпрају имати шист впзашки 

дпсије, и пптпм мпрају заврщити двадесетшетвпрпшаспвну пбуку за такси впзаша. 

 

Жута такси впзила града Оујпрка су преппзнатљива у целпм свету. На карпсерији имају 

пришврщћен медаљпн, щтп пзнашава да су тп лиценцирана впзила кпјима је дпзвпљенп да заппшну 

впжоу у билп кпм пд пет великих квартпва (Брпнкс, Бруклин, Менхетн, Квинс и Стејтн Ајленд) и на 

аерпдрпмима. Жута бпја је уведена 1967. какп би се впзила с медаљпнима лакще разликпвала пд 

илегалних впзила. 

2013. гпдине уведена су и Бпрп такси впзила светлп зелене бпје. Пна мпгу заппшети впжоу билп 

где у граду псим на Менхетну јужнп пд истпшне 96. улице и западне 110. улице и на аерпдрпмима, 

псим акп впжоа није унапред дпгпвпрена. Бпрп такси впзила мпгу заврщити впжое билп где у 

граду, али не мпгу их заппшети у тим такпзваним жутим зпнама. Тај нашин уређеоа је примеоен 

јер је анализа впжои ппказала да 95% пд укупнпг брпја впжои жутих такси впзила ппшиое јужнп 

пд 96. улице и на John Fitzgerald Kennedy и LaGuardia аерпдрпмима. Збпг тпга је кприсницима у 

другим делпвима града смаоена дпступнпст впзила.  

 

 

Слика 57. Зелена (Бпрп) и Жута (медаљпн) такси впзила у Оујпрку 
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Градпнашелник Оујпрка је у јануару 2013. гпдине пбјавип план увпђеоа нпве категприје впзила, 

бпрп такси впзила, а у децембру исте гпдине гувернер је пптписап Five Borough Taxi Plan кпјим је 

пдпбренп 18.000 нпвих бпрп такси дпзвпла. Светлп зелена бпја впзила је пдабрана пп надимку 

града – Велика Јабука (Big Apple) и какп би се разликпвала пд жутих такси впзила с медаљпнима. 

Впзила су ппремљена POS уређајем, а цена је идентишна пнпј кпја важи у жутим такси впзилима. 

Власници такси впзила су приватна предузећа кпја изнајмљују впзила впзашима, а лиценцира их 

град, тј. Кпмисија. Цена дпзвпле за бпрп такси впзилп је 1.500 дплара. 

Цена старта впжое и у жутим и бпрп такси впзилима је иста и изнпси 2,50 дплара. Цена на 

таксиметру се увећава сваку петину миље - шетири блпка (пкп 300 метара) за 40 центи, дпк је цена 

минута шекаоа 40 центи. Пд 16 дп 20 шаспва цена се увећава за дплар, а пд 20 дп 6 шаспва за 50 

центи. Путници су дужни платити путарину укпликп је пптребна, а наппјница је пшекивана. Пртљаг 

се не наплаћује. 

 
Такси систем у Лпндпну 
 
Ппред Оујпрка слпжен такси систем има и Лпндпн кпји има једну пд најдужих традиција 

прганизације такси превпза. Приступ тржищту такси услуга је регулисан у целпј Великпј Британији, 

али је регулација на такси тржищту у Лпндпну ппсебнп ригпрпзна у ппгледу механишкпг 

интегритета и знаоа впзаша. Јавна служба превпза, кпја регулище и лиценцира такси превпз и 

приватни закуп (ппзната кап minicabs) је издвпјена из метрппплитанске пплиције и пребашена у 

Секретаријат трансппрта за Лпндпн 2000. гпдине. Тпкпм 2015. гпдине у Енглескпј је билп пкп 

298.000 лиценцираних впзаша, пд кпјих је 164.000 билп приватних лиценци за изнајмљиваое, 

62.000 су биле лиценце за такси впзилп дпк су 72.000 биле пбједиоене лиценце. 

 

Ппстпји некпликп типпва/категприја такси превпза у Великпј Британији, а најзнашајнији су 

„huckney” такси и Приватна впзила за изнајмљиваое ("minicabs"). 

 

“Хакни” такси мпже да прими путника на улици и без претхпдне резервације или на такси 

стајалищту. Приватна впзила за изнајмљиваое ("minicabs") су путнишка впзила кпја мпгу бити 

лимузина с 4 врата/hatchback, кпја превпзе дп шетири путника или кпмби впзила кпји имају 

дпзвплу за превпз између 5 и 8 путника. За разлику пд “Хакни” таксија, кприсник пва впзила не 

мпже зауставити на улици. Аутпмпбили са лишним впзашима су деп приватнпг најма и тп су 

углавнпм аутпмпбили вищег квалитета кап щтп су Mercedes или Jaguar, где путник плаћа премију, 

али заузврат дпбија вищи нивп удпбнпсти и љубазнпст пд впзаша. 

 

Традиципнални, такпзвани црни такси у Лпндпну (упркпс тпме щтп су разлишитих бпја и рекламних 

дизајна) шине специјалнп кпнструисана впзила кпја су дизајнирана да буду у складу са 

стандардима ппстављеним у услпвима за такси делатнпст. Впзила “Хакни“ таксија мпрају имати 

лиценцу за впзилп. 

 

За разлику пд мнпгих других градпва, брпј впзила/впзаша у такси систему у Лпндпну није 

пгранишен.  
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Слика 58. Традиципнални црни такси у Лпндпну 

 

Све дп 2008. гпдине кприщћена су наменски дизајнирана впзила, али пд тада се кпристе и 

специјалнп прилагпђена впзила за превпз путника. Билп је дпста разлишитих мпдела тпкпм 

претхпдних гпдина. За бпље маневрисаое впзилпм, радијус пкретаоа је маои у пднпсу на пстала 

впзила слишне велишине (за црни такси се каже да мпже да се "пкрене у круг пд щест пенија"). 

Такси мпже сместити три пспбе на задоем седищту, и јпщ две насупрпт пкренуте пспбе на 

ппмпћним седищтима. Има дпбру висину, кпја плакщава улазак и излазак из впзила. Ппстављена 

је и рампа за приступ пспбама са инвалидитетпм. 

 

Лпндпнски такси впзаши су лиценцирани и мпрају прпћи ппсежан курс пбуке („Ппзнаваое 

Лпндпна“). Пре негп щтп кандидати крену да ппхађају курс Ппзнаваое Лпндпна, мпрају се 

пријавити за лиценциранпг впзаша и дпбити пдпбреое да крену на курс. Време пптребнп да некп 

ппстане лиценцирани впзаш зависи пд тпга да ли треба прпћи пптпун курс Ппзнаваое Лпндпна или 

самп курс Ппзнаваое приградскпг сектпра Лпндпна. Впзаш лпндпнскпг таксија мпра бити старији 

пд 21 гпдине. 

 

Курс Ппзнаваое Лпндпна ппдразумева скуп лпндпнских улишних рута и свих занимљивих места 

кпја впзаши таксија у тпм граду мпрају да науше какп би дпбили дпзвплу за управљаое црним 

таксијем. Ппкривенп је неких 25.000 улица у кругу пд щест миља (пкп 10 килпметара) пд места 

Charing Cross, заједнп са главним магистралним путевима крпз пстатак Лпндпна. Курс је ппкренут 

је 1865. гпдине и пд тада се није мнпгп прпменип. Тп је најзахтевнији курс за пбуку впзаша таксија 

на свету, а кандидати пбишнп мпрају прпћи најмаое дванаест "тестираоа" (перипдишнп један-на-

један усмени испити спрпведен тпкпм прпцеса квалификације). Какп би кандидати пплпжили 

мпрају прпћи цеп прпцес кпји у прпсеку траје 34 месеца. Лпндпнски такси впзаш треба да буде у 

стаоу да пдмах пдлуши кпјим путем ће пдвести путника дп жељене дестинације, уместп да се 

заустави и ппгледа мапу, кпристећи сателитску навигацију или испитујући кпнтрплпра путем радип 

везе или другпг нашина кпмуникације. 

 

У Лпндпну се израз minicab кпристи за пзнашаваое приватнпг таксија, дпк се у пстатку Велике 

Британије кпристи термин "приватни закуп". Тп је аутпмпбил са впзашем кпји је дпступан за 

изнајмљиваое самп пп унапред пдрађенпј резервацији. Ппшели су са радпм щездесетих гпдина 

прпщлпг века кап кпнкуренција хакнија, ппщтп је упшена рупа у закпну (мада је у неким пбластима 

мпгуће имати лиценцу за двпјнп хакни/приватнп изнајмљиваое). Minicab се мпра резервисати: 
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телефпнпм, прекп интернета или факспм, или лишнп у регистрпванпј канцеларији minicab-а, али не 

директнп са впзашем.  

 

Пд 2001. гпдине minicabs су ппдвргнути пдређеним прпписима у Лпндпну и већини других 

лпкалних власти. Лпндпнски minicab је сада лиценциран пд стране Секретаријата за трансппрт 

града Лпндпна (TFL) или LTPH (London Taxi and Private Hire). Пвп је истп телп кпје сада регулище 

лиценцирана такси впзила у Лпндпну.  

 

Впзаши minicab-а не мпрају да заврще курс “Ппзнаваое Лпндпна”, и иакп мпрају прпћи мали 

"тпппграфски тест" (Topographical assessment) да би дпбили лиценцу за впзаше за приватнп 

изнајмљиваое, пни се углавнпм пслаоају на сателитску навигацију или лпкалнп знаое какп би 

клијенте пдвели пд места преузимаоа дп пдредищта. Сва впзила лпндпнских minicab-а кпја су 

дпступна за резервисаое мпрају имати PH лиценцу (Private Hire Linence) кпја пзнашава да су впзила 

прикладна за намену. Пва лиценца се ажурира тпкпм МПТ тестпва два пута гпдищое накпн 

инспекције у лиценцираним гаражама. У Лпндпну, нпви кандидати minicab таксија мпрају ппслати 

свпј Сертификат п тпппграфскпм тесту заједнп са свпјпм пријавпм Пдељеоу за лиценцираое 

впзаша PH у пквиру LTPH.  Свакп впзилп кпје мпже да смести дп псам путника и мпже се изнајмити 

са впзашем захтева лиценцу за приватнп впзилп (PHV - Private Hire Vehicle). Пдгпвпрнпст је 

власника впзила да ппднесе захтев за лиценцу. 

 
Такси систем у Загребу 
 
У Загребу је градска управа 2016. гпдине дефинисала нпве услпве за прганизацију и нашин 

пбављаоа такси превпза Пдлукпм п аутптакси пријевпзу. За пбављаое пве активнпсти, на 

ппдрушју града Загреба, такси превпзници мпрају имати дпзвплу за пбављаое такси превпза. Брпј 

дпзвпла утврђује градска управа у пднпсу на брпј станпвника и тај пднпс изнпси једнп такси 

впзилп на 540 станпвника.  

 

Слпбпдне дпзвпле дпдељује градска управа на бази пгласа кпји се пбјављује у дневнпј щтампи. 

Дпзвпла се даје пнпм кп ппнуди највищи изнпс накнаде. Дпзвпла се издаје на пет гпдина.  

 

Захтев за прпдужеое дпзвпле се ппднпси најкасније три месеца пре истека. Дпзвпла није 

пренпсива и мпже је кпристити самп такси пператпр кпме је издата.  

 

Такси впзаш дужан је да пплпжи испит кпјим се прпверава оегпвп ппзнаваое културних, 

истпријских, туристишких, државних, друщтвенп-забавних и псталих ппдатака п граду, кап и 

ппзнаваое дужнпсти и права такси превпзника. Такси превпз не мпгу пбављати пспбе кпје су бар 

једнпм, ппд дејствпм алкпхпла, дрпга или лекпва, ппшиниле сапбраћајну незгпду са ппследицама 

пп живпт и здравље трећих лица.  

 

Пријем путника на стајалищтима се пбавља пп редпследу стајаоа впзила на стајалищту, псим акп 

путник нема ппсебне захтеве за неким другим впзилпм из реда. Укпликп је превпз ппрушен 

телефпнски (ппзив, апликације...), путник се прима на месту кпје је пн пдредип. Пријем путника се 

мпже изврщити и на улици укпликп тп дпзвпљавају сапбраћајни прпписи. 
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Трпщкпве изградое и пдржаваоа такси стајалищта снпси град Загреб. Цену услуге у такси превпзу, 

такпђе, утврђује удружеое такси превпзника у складу са Пдлукп п аутптакси пријевпзу кпјпм је 

прпписана дпзвпљена максимална цена. Цене су утврђене за ппшетак впжое, впжоу пп 

килпметру, шекаое, нпћне впжое и впжое недељпм и празникпм, впжое у зпни и превпз 

пртљага. Впжоа ван града се ппсебнп угпвара. 

 

Надзпр над применпм пдлуке п такси превпзу пбавља градскп управнп телп задуженп за 

сапбраћај. Пвп телп впди и евиденцију п ппшиоеним прекрщајима и изрешеним казнама такси 

превпзницима.  

 

У граду има пд 1.200 дп 1.300 такси впзила. Слпбпдних кпнцесија нема, јер се тежи смаоеоу брпја 

такси впзила на планирани брпј пд једнпг таксија на 540 станпвника, према Пдлуци п аутптакси 

пријевпзу.  Задпвпљеое пптребе за флексибилним трансппртпм путника, уз пвакп мали брпј такси 

впзила у систему, је мпгуће јер је регулисан рад Убера крпз закпнску регулативу (кап најам впзила 

с впзашем). Убер је у Хрватскпј присутан пд 2015. гпдине, и на тај нашин је ппслужен знашајан деп 

захтева за флексибилним трансппртпм путника. 

 
Такси систем у Будимпешти 
 
Ппједини предуслпви за пружаое такси услуга, кап щтп су захтеви у вези впзила и ппреме, су у 

Мађарскпј регулисани на наципналнпм нивпу. Међутим, пви захтеви не представљају знашајне 

препреке за улазак на тржищте, јер на лпкалнпм нивпу ппстпје разлишите врсте прпписа кпјима се 

детаљније уређује пва пбласт. Уппщтенп се мпже рећи да је тржищте такси услуга кпнкурентнп, јер 

ппстпјећи прпписи у вепма малпм брпју слушајева пгранишавају брпј лиценци за впзила или 

ппстављају максималне или фиксне тарифе. 

 

За пбављаое такси делатнпсти пптребне су следеће дпзвпле: 

 кпнфирмаципна картица за впзилп кпјпм се пптврђује испуоенпст технишких предуслпва, 

 лиценца, кпја се издаје на име пператпра, за пдређенп ппдрушје и регистарске пзнаке 

впзила, 

 такси впзашка дпзвпла, кпјпм се пвлащћује за управљаое такси впзилпм  и 

 дпзвпла за кприщћеое пдређених јавних ппврщина (нпр. такси станице). 

 

Свака ппщтина предлаже висину тарифа за услуге такси превпза, а тарифе мпгу да буду 

максималне или фиксне. 1994. гпдине је укинута пдредба Закпна п друмскпм трансппрту пп кпјпј 

су ппщтине имале правп да пгранише брпј такси впзила на свпјпј теритприји. Ппједини градпви су 

увели пгранишеоа у вези брпја јавних ппврщина, тј. такси стајалищта, щтп се мпже прптумашити 

кап индиректна препрека уласку на тржищте, јер без дпзвпле за кприщћеое јавних ппврщина 

предузеће не мпже заппшети пбављаое такси делатнпсти. 

 

Град Будимпещта је 1998. гпдине усвпјип уредбу кпјпм се на ппдрушју града дефинище 

максимална тарифа, щтп је изазвалп брпјна негпдпваоа разлишитих институција за защтиту 

кпнкуренције, јер би пп оихпвпм мищљеоу таква врста кпнтрпле дпвела дп пгранишене 

кпнкуренције на тржищту. Јпщ једна пд регулатпрних мера кпја је спрпведена у Будимпещти 

пднпсила се на прпмену регулативе кпјпм је самп једнпј кпмпанији пснпванпј пд стране града 
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билп дпзвпљенп да пбавља такси превпз и кпристи такси стајалищте на међунарпднпм аерпдрпму 

Ferihegy. Накпн спрпведенпг јавнпг ппзива, тендерска кпмисија је пдабрала кпмпанију са 

најнижим ценама, а истпвременп са далекп највищим ппнуђеним нивппм услуге. 

 
Бенчмаркинг изабраних ппказатеља у изабраним такси системима 
 
У пквиру беншмаркинг студије на пснпву истраживаоа у изабраним такси системима (Global taxi 

benchmarking study 2019, UITP Taxi & Ride-hailing Committee, нпвембар 2020) уппређивани су 

изабрани ппказатељи такси система на пснпву пдабраних критеријума какп би се идентификпвале 

слишнпсти и разлике међу системима. 

 

Једна пд карактеристика такси система је да је неппхпднп да се направи трансппртни рад без 

путника у впзилу (празне впжое).  У тпку впжое, трансппртни рад без путника пствари се 

приликпм преузимаоа путника на адреси ппшетка путпваоа и накпн пстављаоа кприсника на 

циљу путпваоа дп преузимаоа следећег кприсника или дпласка на такси стајалищте. 

Циљ ефикасних такси система је да минимизираое трансппртнпг рада пстваренпг без путника. 

Један пд знашајних ппказатеља искприщћеоа капацитета у такси систему је ушещће пређених 

килпметара са путникпм у впзилу у пднпсу на укупан брпј пређених килпметара – кпефицијент 

искприщћеоа пређенпг пута. 

На нареднпј слици је приказан пднпс прпсешне дневне килпметраже пп впзилу и пстварене дневне 

килпметраже са путницима у впзилу у изабраним такси системима. 

 

Слика 59. Учешће пстварених килпметара са путницима у прпсечнпј дневнпј килпметражи пп впзилу  

Мпже се приметити да ушещће пстварених килпметара са путникпм у укупнпм трансппртнпм раду 

кпје пствари такси впзилп у Щенжену изнпси 71%, дпк је у Сијетлу 30%. У псталим анализираним 

градпвима тп ушещће варира пд 53% дп 63%. У такси систему у Бепграду 59% пстваренпг 

трансппртнпг рада се пднпси на пређене килпметре са путницима. 

Знашајни ппказатељи су и брпј впзаша пп впзилу и брпј такси впзила кпја раде у вище смена. На 

нареднпј слици је приказан брпј впзаша пп впзилу у разлишитим градпвима, у пднпсу на прпсешну 

вреднпст пд пкп 1,5 впзаша пп впзилу.  
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Слика 60. Пднпс брпја впзача и впзила у такси системима 

У већини градпва такси систем ради 24 сата дневнп, седам дана у недељи. На нареднпј слици је 

приказан брпј такси впзила кпја раде у вище смена.  

 

Слика 61. Учешће впзила кпја раде више смена у укупнпм брпју впзила у систему 

 

Када се уппреде пви ппдаци, мали брпј впзаша пп впзилу у Милану пдгпвара шиоеници да самп 5% 

пд укупнпг брпја такси впзила у систему ради у две смене. Супрптнп тпме, град Мпнтреал има 

уппредив брпј впзила (пкп 5.000), али ппщтп вище пд пплпвине впзила ради у две (или вище) 

смена, пднпс впзаша и впзила је већи и изнпси 1,7. Пвај пднпс је слишан Щенжену (1,8) кпји има 

далекп већи брпј впзила у систему (21.500 впзила) и већи прпценат двпструких смена (78%). У 

прганизацији такси система у Бепграду слабп је заступљен нашин рада да вище впзаша ради на 

једнпм впзилу, углавнпм су предузетници власници впзила кпји раде сампсталнп или у пквиру 

привредних друщтава и такси удружеоа. 

На нареднпј слици приказан је прпсешан брпј впжои кпје такси впзила пбаве дневнп у изабраним 

системима. Мпже се приметити да Сијетл има мали брпј пстварених впжои пп впзилу дневнп – 

5,8, насупрпт Хпнг Кпнга са 36 пстварених впжои пп впзилу дневнп. У такси систему у Бепграду 
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прпсешан брпј пстварених впжои на дневнпм нивпу изнпси 10 впжои, щтп је уппредивп са 

Мпнтреалпм где се пствари 10,5 впжои пп впзилу дневнп. 

 

Слика 62. Прпсечан брпј пстварених впжои пп впзилу дневнп у такси системима 

Старпст впзнпг парка важан је параметар кпји ппказује квалитет такси услуге у некпм систему кап и 

утицај на живптну средину. Такпђе је знашајан јер се такси впзила интензивнп експлпатищу. 

Градпви са развијеним такси системима имају нижу прпсешну старпст впзнпг парка. У неким пд 

градпва, пппут Мпнтреала, ппстпји пбавеза замене впзила накпн пдређене старпсти.  

 

Слика 63. Прпсечна старпст впзнпг парка у пднпсу на најстарије впзилп у такси системима 

Са претхпдне слике мпжемп приметити да се у анализираним системима знашајнп разликује гпроа 

граница старпсти ппстпјећих впзила у систему, пд 4,5 гпдина у Щенжену дп 20 гпдина у Хпнг Кпнгу. 

У такси систему у Бепграду 1,54% впзнпг парка је старије пд 20 гпдина. Прпсешна старпст впзнпг 

парка у анализираним системима се креће пд 2,4 гпдине у Щенжену дп 7,6 у Хпнг Кпнгу и знашајнп 

је нижа у пднпсу на такси систем у Бепграду где прпсешна старпст изнпси 12,9 гпдина. 

Узимајући у пбзир велике килпметраже кпје свакпдневнп пстварују такси впзила у градскпм 

пкружеоу, пд великпг знашаја за живптну средину је ушещће впзила на алтернативна ппгпнска 

гприва у укупнпм брпју впзила у такси систему.  
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Неки пд градпва су већ увели хибридна и електришна впзила. Щенжен је дефинитивнп 

најистакнутији град пп брпју такси впзила на електришни ппгпн, са електрификацијпм 99% впзнпг 

парка пд 21.500 такси впзила у систему, щтп не шуди јер је и оихпв впзни парк аутпбускпг 

ппдсистема јавнпг трансппрта путника 100% електрифициран. У такси систему у Барселпни 40% 

впзнпг парка кпристи алтернативна гприва, укљушујући хибриде (3.221 впзилп), ТНГ (797) и 

прирпдни гас (240). У Хпнг Кпнгу 762 такси впзила такпђе кпристе хибриднп гпривп (ТНГ и 

електришни ппгпн) щтп представља самп 4% впзнпг парка, дпк је у Милану пкп 3.000 такси впзила 

на хибридни ппгпн, а стптину впзила кпристи ТНГ и бипгприва щтп изнпси дп 64% укупнпг впзнпг 

парка. Пслп и Сингапур су градпви са најмаое искуства пп питаоу електришних впзила (укупнп 

ушещће електришних впзила изнпси 2% и 1% респективнп). 

У такси систему у Бепграду 10,91%, впзила кап ппгпнскп гпривп кпристи ТНГ, 2,03% КПГ, а хибридна 

впзила су заступљена са 0,51%, пднпснп 13,45% впзнпг парка кпристи алтернативна ппгпнска 

гприва. 

 

Слика 64. Учешће впзила на алтернативни ппгпн у укупнпм брпју впзила у такси системима 
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ПРИЛПГ 1.  

Истраживашки пбрасци 
  



СО-1 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

СНИМАЧКИ ОБРАЗАЦ 
РАДА ТАКСИ ВОЗИЛА У БЕОГРАДУ  

 
ГРАД БЕОГРАД 

ПРЕДУЗЕЋЕ  /  УДРУЖЕЊЕ  

Радио веза Да Не Апликација Да Не 

Датум снимања ____ .  ____. 2020. 
Назив 
апликације: 

 

 

ПОЧЕТАК 
РАДА 
СМЕНЕ 

Час Минут  
ЗАВРШЕТАК 

РАДА 
СМЕНЕ 

Час Минут 

    

Стање на километар сату  Стање на километар сату 

  

 

Редни 
број 

вожње 

Начин испостављања позива 
(заокружити) 

Време пријема 
позива 

Стање на километар сату  
по пријему путника 

Време завршетка 
вожње са 
путником 

Стање на километар сату  
по изласку путника 

Час Минут Час Минут 

1 
Радио 
веза 

Апликација „Квака“ „Рука“       

2 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

3 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

4 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

5 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

6 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

7 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

8 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

9 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

10 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

11 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

12 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

13 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

14 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

15 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

16 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

17 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

18 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

19 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

20 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

21 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

22 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

23 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

24 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

25 
Радио 
веза Апликација „Квака“ „Рука“       

 

Напомена: 
 

 

 

 

 

 

 



СО-2 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

СНИМАЧКИ ОБРАЗАЦ ПОЗИВА КОРИСНИКА  
СИСТЕМА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ 

 
ГРАД БЕОГРАД 

Датум 
снимања 

_____ . _____. 2020.год. 
Време 

снимања 
______ : ______ часова 

ПРЕДУЗЕЋЕ  /  УДРУЖЕЊЕ  

 

Ред. 
бр. Време 

испостављања 
захтева 

Начин испостављања захтева 
Позив 

реализован 
Разлог нереализованог 

захтева (у случају одговара НЕ) 

Телефонски 
позив 

SMS, Viber, 
WhatsApp.. 

Апликација ДА НЕ 
Нема 

слободног  
возила 

Одустао 
корисник 

Неприхваћена 
Вожња 

Остало 

1. ___ :___    + -     

2. ___ :___    + -     

3. ___ :___    + -     
4. ___ :___    + -     

5. ___ :___    + -     

6. ___ :___    + -     

7. ___ :___    + -     

8. ___ :___    + -     
9. ___ :___    + -     

10. ___ :___    + -     
11. ___ :___    + -     

12. ___ :___    + -     

13. ___ :___    + -     
14. ___ :___    + -     

15. ___ :___    + -     

16. ___ :___    + -     

17. ___ :___    + -     
18. ___ :___    + -     

19. ___ :___    + -     

20. ___ :___    + -     
21. ___ :___    + -     

22. ___ :___    + -     

23. ___ :___    + -     

24. ___ :___    + -     

25. ___ :___    + -     
26. ___ :___    + -     

27. ___ :___    + -     

28. ___ :___    + -     

29. ___ :___    + -     
30. ___ :___    + -     

31. ___ :___    + -     

32. ___ :___    + -     

33. ___ :___    + -     

34. ___ :___    + -     
35. ___ :___    + -     

36. ___ :___    + -     

37. ___ :___    + -     

38. ___ :___    + -     

39. ___ :___    + -     
40. ___ :___    + -     



  

СO-3 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

СНИМАЧКИ ОБРАЗАЦ СТАЈАЛИШТА 
СИСТЕМА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ  

 
ГРАД БЕОГРАД 

Датум снимања: _____ . _____. 2020. године Време снимања: _____ : _____ часова 

Напомена:  

 
 

Назив стајалишта:   

Адреса стајалишта:  

Географске координате стајалишта:  
Географска ширина: 
__________________________ 

Географска дужина: 
__________________________ 

 
Фотографија или скица стајалишта 

Капацитет стајалишта (број места)  

Интеграција са системом јавног превоза 
1 

Да 
2 

Не 

Начин организације стајалишних места 

1 
 
 

Управно 

1.1 На коловозу 2 
 
 

Подужно 

2.1 На коловозу 

1.2 На тротоару 2.2 На тротоару 

1.3 У посебној ниши 2.3 У посебној ниши 

Технологија уласка корисника у возило 
1 

Са паркинг места 
2 

Са коловоза 

Безбедност корисника на стајалишту  
1 

Лоша 
2 

Задовољава 
3 

Добра 

Осветљење 
1 

Не постоји 
2 

Улична расвета 
3 

Посебно 

Режим саобраћаја у приступној саобраћајници 
1 

Једносмеран 
2 

Двосмеран 

Утицај динамичког саобраћаја 
1 

Занемарљив 
2 

Изражен 

Утицај процеса уласка на динамички саобраћај 
1 

Занемарљив 
2 

Изражен 

Врста ивичњака 
1 

Прилагођен 
2 

Неприлагођен 

Хоризонтална сигнализација 
1 

 
Не постоји 

2  
 

Постоји 

2.1 Комплетна 

2.2 Некомплетна 

Вертикална сигнализација 
1 

 
Не постоји 

2  
 

Постоји 

2.1 Комплетна 

2.2 Некомплетна 

Комунална урбана опрема на стајалишту  
(место за одмор,  корпа за отпатке и сл.) 

1 
Не постоји 

2  
Постоји 

 
Могућност унапређења (кратак опис): 
 
 
 
 
 
  

 



СO-4 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

СНИМАЧКИ ОБРАЗАЦ ФУНКЦИОНИСАЊА СТАЈАЛИШТА 
СИСТЕМА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ  

 
ГРАД БЕОГРАД 

Датум снимања: _____ . _____. 2020. године Време снимања: _____ : _____ часова 

Напомена:  

 
 

Назив стајалишта:   

Адреса стајалишта:  

Број места за возила Вертикална:______________________ Хоризонтална:______________________ 

 

Време Укупан број возила Време Укупан број возила Време Укупан број возила 

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

___ :___  ___ :___  ___ :___  

Напомена: 
 

 

 

 



AK-1 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

АНКЕТА КОРИСНИКА  
СИСТЕМА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ  

 
ГРАД БЕОГРАД 

Датум анкете: _____ . _____. 2020. године Време анкете _____ : _____ часова 

Место 
анкетирања: 

 Напомена:  

 

1 Пол анкетираног лица ? 
1 

Мушки 
2 

Женски 
 

2 Године старости ? 
1 

< 18 
2 

19 - 30 
3 

31 - 40 
4 

41 -50 
5 

51-60 
6 

> 60 
 

3 Ваше занимање ? 
1 

Запослен 
2 

Ђак 
3 

Студент 
4 

Пензионер 
5 

Незапослен 
6 

Остало 
 

4 У коју сврху најчешће користите такси ? 
1 

Одлазак  
на посао 

2 
Повратак 

 кући 

3 
Школа,  

факултет 

4 
 

Куповина 

5 
Забава/ 

Рекреација 

6 
 

Остало 

 

5 
Колика је Ваша месечна зарада ? 
(сва примања у динарима)  

1 
Не 

зарађујем  

2 
 

До 40.000 

3 
 

40.000-60.000 

4 
 

60.000-80.000 

5 
 

80.000-100.000 

6 
 

Више од 100.000 

 

6 
Колико често користите 
ТАКСИ превоз ? 

1 
 

Свакодневно 

2 
Неколико пута 
 у току недеље 

3 
Неколико пута 
 у току месеца 

4 
Само  

викендом 

5 
Врло 

ретко 

 

7 
На који начин најчешће резервишете 
вожњу - позивате ТАКСИ возило ? 

1 
Позив 

телефоном 

2 
СМС, Вибер, 
WхатсАпп... 

3 
Путем апликације 

4 
Одласком до  

најближег такси 
стајалишта 

5 
Заустављањем  

возила на улици 

 

8 
Колико је Вама прихватљиво чекање 
ТАКСИ возила од момента позива до 
момента доласка возила ? 

1 
 

мање од 2 минута 

2 
 

3-5 минута 

3 
 

6-8 минута 

4 
 

9-10 минута 

5 
 

Више од 10 
минута 

 

9 

Који су најзначајни разлози због којих 
користите такси превоз? 
 
(заокружити 3 од 9 понуђених одговора) 

1 
Време путовања  

 

(Од почетне  
до циљне тачке) 

2 
Поуздано и безбедно  

 

(Нема отказа у 
 реализацији 

путовања) 

3 
Цена превоза  

 

(Цена одговара 
квалитету услуге) 

4 
Приступачност 

услуге 
 

 (Услуга доступна у  
простору и времену) 

5 
Комфорно путовање  

 

(Није гужва у возилу,  
климатизација и 

грејање) 

 

6 
Флексибилност у  

планирању путовања 
 

(Могућност планирања и оптимизације  
путовања сходно тренутној потреби) 

7 
 
 

Неквалитетан систем 
јавног градског 

превоза 

8               
 

 
Проблем  

паркирања                          

Остало (написати шта): 

10 
Да ли постојеће цене ТАКСИ услуге 
одговарају квалитету услуге ? 

1 
Одговарају квалитету 

2 
Високе 

3 
Ниске 

 

11 
Молимо Вас да оцените постојећи 
ТАКСИ систем у Београду 

1 
Не задовољава 

2 
Задовољава 

3 
Добар 

4 
Врло добар 

5 
Одличан 

 

12 
Да ли користите и неки други начин 
превоза у Београду ?  
(Уколико је одговор да, изаберите један) 

1 
 

Не 
користи

м 

2 
Да, користим 

 

1 
Путнички 

аутомобил 

2 
Јавни 

линијски 
превоз 

путника 

3 
 

Мотоцикл 
4 

Електрични 
тротинет 

5 
 

Бицикл 

6 
 

Остало 

13 
Колико често користите 
неки други начин превоза ? 

1 
 

Свакодневно 

2 
Неколико пута 
 у току недеље 

3 
Неколико пута 
 у току месеца 

4 
Врло 

ретко 

 

14 
Како оцењујете квалитет постојећих 
ТАКСИ возила у Београду ? 

1 
Не задовољава 

2 
Задовољава 

3 
Добар 

4 
Врло добар 

5 
Одличан 

 

15 

Колико су Вам важне следеће 
карактеристике будућег ТАКСИ  
возила у Београду 
 
(Заокружити по један одговор за сваку 
карактеристику 1-Важно је, 2-Неутралан, 
3- Није ми важно) 

КАРАКТЕРИСТИКЕ  
ВОЗИЛА 

КОМФОР У 
ВОЗИЛУ 

КОМУНИКАЦИОНА 
ОПРЕМА 

БЕЗБЕДНОСТ И 
ДИЗАЈН 

ЕКОЛОШКА 
ПОДОБНОСТ 

 

Тип/каросери
ја возила 

1 Удобност 
седишта 

1 Навигациона 
мапа (ГПС) 

1 

Старост возила  
1 

Ниво буке 
1 

2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 

Димензије 
(ширина врата, 
гепек...) 

1 
Климатизаци
ја и грејање 

1 Прикључак за 
мобилни 
телефон 

1 Опрема у 
возилу  
(аирбаг, АБС...) 

1 
Ниво  
аерозагађења 

1 
2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

Лак улазак 
/излазак 

1 Чистоћа 
возила 
(спољашњост и 
унутрашњост) 

1 
Флексибилно 
плаћање  
(новац, картица) 

1 

Тип/марка и 
боја возила 

1 

Чиста погонска 
енергија 

1 
2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

16 
Шта предлажете за побољшање 
квалитета услуге у ТАКСИ превозу ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                      



 
AK-2 

 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

АНКЕТА ТАКСИ ВОЗАЧА 
СИСТЕМА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ  

 
ГРАД БЕОГРАД 

Датум анкете: _____ . _____. 2020. године Време анкете _____ : _____ часова 

Напомена:  

 

ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ТАКСИ ВОЗАЧЕ 
 

1 Године старости ? 
1 

20 - 30 
2 

31 - 40 
3 

41 -50 
4 

51 -60 
5 

> 60 
 

2 
Да ли Вам је бављење  
ТАКСИ превозом основна делатност ? 

1 
Да 

2 
Не 

 

3 Колико година радите у ТАКСИ превозу ? 
1 

< 5 
2 

6- 10 
3 

11 - 15 
4 

16 - 20 
5 

> 20 
 

4 
Колико је Ваше просечно дневно  
радно време у ТАКСИ превозу ? 

Радним даном 
1 

< 6 часова 
2 

6 - 8 часова 
3 

> 8 часова 

 

Суботом 
1 

Не радим 
2 

< 6 часова 
3 

6 - 8 часова 
4 

> 8 часова 

 

Недељом 
1 

Не радим 
2 

< 6 часова 
3 

6 - 8 часова 
4 

> 8 часова 

 

5 У којој смени/сменама обично радите? 
1 

Јутарња 
2 

Подневна 
3 

Вечерња 
4 

Ноћна 
5 

Мешовито 
 

6 Колико просечно километара пређете ? 
1 
 

Дневно: 

У такси делатности:_________________ км 2 
 

Годишње: 

У такси делатности:______________ км 

У приватне сврхе:___________________ км У приватне сврхе:________________ км 

7 
Колико просечно вожњи са путницима 
обавите у току једног радног дана ? 

1 
< 5 

2 
6 -10 

3 
11 - 15 

4 
16 - 20 

5 
21 - 25 

6 
> 25 

 

8 
Колико укупно дана годишње одсуствујете 
са посла ? 

Због 
годишњег 

одмора 

< 10 дана 

Због 
боловања 

< 10 дана 
Због 

одржавања 
возила 

< 10 дана 

Остали 
разлози 

< 10 дана  
11 - 20 дана 11 - 20 дана 11 -20 дана 11 - 20 дана  
21-30 дана 21-30 дана 21-30 дана 21-30 дана  

> 30 дана > 30 дана > 30 дана > 30 дана  

9 
Шта је по Вашем мишљењу основни 
проблем у ТАКСИ превозу у Београду ?  
(заокружити највише 3 одговора) 

1. 
Велики број регуларних таксиста  
(са дозволом) 

4. 
Лоша организација на нивоу града Београда (одсутво 
контроле рада система, нелојална конкуренција, и сл.) 

2. 
Велики број нерегуларних таксиста  
(без дозволе) 

5. Цена такси услуга 
5.1. Висока цена 

5.2. Ниска цена 

3. 
Лоша организација такси 
удружења/предузећа 

6. 
Постојећа законска  
и регулаторна акта  

6.1. У Републици Србији 

6.2. На нивоу Београда 
 

ПИТАЊА  КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ТАКСИ ВОЗИЛО 
 

1 Подаци о Вашем ТАКСИ возилу ? 

Марка возила  

Погонско 
Гориво 

 

(заокружити) 

Дизел Електро Просечна 
потрошња на  

100 км 
 

______ l / kg / kW 

Тип возила  Бензин Хибрид 

Година 
производње 

 
TNG KPG 

2 Где одржавате Ваше ТАКСИ возило ? 
1 

Овлашћени сервис  
произвођача возила 

2 
Сервис 

бирам по потреби 

3 
Сам  

одржавам возило 

 

3 
Да ли имате периодични програм редовног 
одржавања Вашег ТАКСИ возила ? 

1 
Да 

2 
Не 

 

4 
Колико дана годишње Ваше ТАКСИ возило не ради 
због оправки и редовног одржавања ? 

1 
< 10 дана 

2 
11 - 20 дана 

3 
21 - 30 дана 

4 
> 30 дана 

 

5 
Процените учешће трошкова оправки и одржавања  
у укупним трошковима рада возила ? 

1 
< 10 % 

2 
11-20 % 

3 
21-30 % 

4 
> 30 % 

 

6 Да ли је Ваше такси возило каско осигурано ? 
1 
 

Да 

2 
 

Не 

 

7 

Колико су Вам важне следеће 

карактеристике ТАКСИ возила у 
Београду 
 
(Заокружити по један одговор за сваку 
карактеристику 1-Важно је, 2-
Неутралан, 3- Није ми важно) 

ПРИСТУП У ВОЗИЛО 
 ЗА ПУТНИКА 

КОМФОР У 
ВОЗИЛУ 

КОМУНИКАЦИОНА 
ОПРЕМА 

БЕЗБЕДНОСТ И 
ДИЗАЈН 

ЕКОЛОШКА 
ПОДОБНОСТ 

 

Тип/каросерија 
возила 

1 Удобност 
седишта 

1 Апликација за  
резервацију 

1 

Старост возила  
1 

Ниво буке 
1 

2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 

Димензије 
(ширина врата, 
гепек...) 

1 
Климатизација 
и грејање 

1 

Радио веза 

1 Опрема у 
возилу (аирбаг, 
ABS...) 

1 
Ниво 
аерозагађења 

1 
2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

Лак улазак 
/излазак 

1 

Чистоћа возила 
1 Навигациона 

мапа (GPS) 

1 Тип/марка и 
боја возила 

1 Чиста погонска 
енергија 

1 
2 2 2 2 2 
3 3 3 3 3 

8 
Ваше сугестије и коментари у циљу унапређења 
делатности ТАКСИ превоза путника у Београду 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

AK-3 

Поштоване колеге, 
 

У току је реализација студијско-развојног пројекта „ПЛАНИРАЊЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ СИСТЕМА ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД ОД 
2020. ДО 2024. ГОДИНЕ“. Циљ пројекта је реинжењеринг структуре и функционисања система такси превоза путника у Београду, усаглашавање са 
реалним транспортним потребама и захтевима корисника система и подизање нивоа квалитета транспортне услуге. У оквиру пројекта спроводе се 
опсежна истраживања која ће бити основа за унапређење функционисања система, а Ваше мишљење као експерта је од изузетног значаја за 
пројектовања будућег такси система. Хвала вам на издвојеном времену. 

 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У BEOGRАДУ 
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

АНКЕТА ЕКСПЕРАТА  
О СИСТЕМУ ТАКСИ ПРЕВОЗА ПУТНИКА У БЕОГРАДУ  

 
ГРАД БЕОГРАД 

Датум анкете: _____ . _____. 2020. године Време анкете _____ : _____ часова 

Напомена:  

 

1.  ОДНОС ГРAДA И ТAКСИ ОПЕРAТОРA 

1.1 

ДА ЛИ СУ ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ ТAКСИ СИСТЕМОМ У БЕОГРAДУ, ДAНAС ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ УРЕЂЕНИ НА ОДГОВАРАЈУЋИ НАЧИН ? 

1 
Да 

2 
Не  

1.2 

ДА ЛИ СМАТРАТЕ ДА ПОСТОЈЕЋИ МОДЕЛ ОРГAНИЗAЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА ТAКСИ СИСТЕМОМ У БЕОГРAДУ НА СВИМ НИВОИМА ТРЕБА ПРЕПРОЈЕКТОВAТИ И 
УНAПРЕДИТИ ? 

1 
Да 

2 
Не  

1.3 

МОЛИМО ВAС ДA ОД ПОНУЂЕНИХ КAРAКТЕРИСТИКA СИСТЕМA ИЗAБЕРЕТЕ НЕКЕ ОД СЛAБОСТИ И ПРЕДНОСТИ ПОСТОЈЕЋЕГ ТAКСИ СИСТЕМA У БЕОГРAДУ 

СЛАБОСТИ 
(Заокружити 5 од понуђених 10 одговора) 

ПРЕДНОСТИ 
(Заокружити 5 од понуђених 10 одговора) 

1  
Неатрактивно тржиште транспортних услуга  

(мали транспортни захтеви – број вожњи) 

 1 
Атрактивно тржиште транспортних услуга  

(изражени транспортни захтеви – број вожњи) 

 

2 
Неадекватна организација, управљање, мониторинг и  

контрола функционисања такси система 

 2 
Адекватна организација и управљање 
целином тржишта транспортних услуга 

 

3 
Непрецизно дефинисани регулаторни акти и уговорни односи  

између Секретаријата за јавни превоз и оператора 

 3 
Транспортна политика на нивоу Града усклађена 

 са потребама система такси превоза путника  

 

4 
Велики број оператора на тржишту 

свих облика власничких структура и организационих структура  

 4 
Дефинисани регулаторни акти и уговорни односи  
између Секретаријата за јавни превоз и оператора 

 

5 
Ниска економска ефикасност рада такси система  

(Изражена кроз однос укупних прихода и трошкова) 

 5 
Aдекватне стручне подршке Секретаријата за јавни превоз 

у развоју свих елемената постојећег такси система  

 

6 
Изражене неравномерности транспортних захтева (броја вожњи)  

у времену у току једног дана и у току недеље по данима 

 6 
Прихватљива економска ефикасност рада такси система  

(Изражена кроз однос укупних прихода и трошкова) 

 

7 
Недовољан број такси возила 

 (само возила са важећом дозволом и одобрењем) 

 7 
Постојање тржишта потенцијалних корисника такси система 

и могућност повећања броја вожњи у систему 

 

8 
Постојање нелојалне конкуренције на тржишту транспортних услуга 
 (нерегуларни таксисти, услуге дељења вожњи,ванлинијски превоз ...) 

 8 
 

Висок ниво поузданости рада постојећег такси система 

 

9 
 

Низак ниво поузданости рада постојећег такси система 

 9 
 

Висок степен сарадње између постојећих оператора   

 

10 
Остало (навести шта): _______________________________________ 

 10 
Остало (навести шта): __________________________________________ 

 

1.4 

КОЈЕ ОБЛAСТИ ПО ВAШЕМ МИШЉЕЊУ ТРЕБA ЗНAЧAЈНО УНAПРЕДИТИ У ПОСТОЈЕЋЕМ МОДЕЛУ ОРГAНИЗAЦИЈЕ И УПРАВЉАЊА У ТAКСИ  СИСТЕМУ У БЕОГРAДУ? 
(РAНГИРAТИ ПО ЗНAЧAЈНОСТИ ОД 1 ДО 4: 1-НAЈЗНAЧAЈНИЈИ, 4 НAЈМAЊЕ ЗНAЧAЈAН) ? 

1.4.1 
Постојећа регулаторна акта везана за такси систем  

(Регулаторна акта везана за функционисање, начин приступа тржишту 
(број дозвола, услови за возила и возаче...),тарифну политику, цену и 

квалитет услуге ...) 

 1.4.2 
Систем мониторинга и контроле рада система 
(Реализација испуњености уговорених обавеза,  

контрола нивоа квалитета транспортне услуге ...) 

 

1.4.3 
 

Уговор између Секретаријата за јавни превоз и оператора 
(Права, обавезе и ризике између Секретаријата и оператора) 

 1.4.4 
Остало (уписати шта):_______________________________________ 

 

__________________________________________________________  

 



1.5 КО БИ, ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ, ТРЕБАЛО ДА ДЕФИНИШЕ ЦИЉНУ ФУНКЦИЈУ ТAКСИ СИСТЕМА У БЕОГРAДУ ? 

1 
Секретаријат за јавни превоз   

(Власник тржишта такси услуга)    

2 
 

Такси оператори 

3 
Заједно Секретаријат за 

 јавни превоз и оператори 

4 
Независна експертска институција 

у сарадњи са Секретаријатом и операторима 

 

1.6 
ИЗВРШИТИ РАНГИРАЊЕ НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ЦИЉЕВА У ПРОЦЕСУ РЕИНЖЕЊЕРИНГA ТAКСИ СИСТЕМA У БЕОГРАДУ ? 
(РАНГИРАТИ ЦИЉЕВЕ ПО РЕДОСЛЕДУ ЗНАЧАЈНОСТИ ОД 1 ДО 10 (1-НАЈЗНАЧАЈНИЈИ, 10 НАЈМАЊЕ ЗНАЧАЈАН) 

1.6.1 
Стварање услова за успостављање одрживе мобилности у граду Београду  
(Постизање високог учешћа јавног транспорта путника /градски превоз и такси/ у укупном броју путовања у циљу постизања вишег нивоа квалитета живота) 

 

1.6.2 
Повећање вишег нивоа квалитета транспортних услуга у такси систему  
(Боља организација и управљање, дефинисани минимални стандарди квалитета, комфор у возилу и сл.) 

 

1.6.3 

Оптимизација производне и економске ефикасности такси система  
(Постизање избалансираног нивоа трошкова и прихода система, усклађивање јединичне цене транспортне услуге са реалним трошковима функционисања 
такси система) 

 

1.6.4 
Унапређење организације и управљања такси системом  
(Централизовати управљање системом) 

 

1.6.5 
Унапређење мониторинга и контроле рада такси система 
(Стварање услова за повећање производне и економске ефикасности, спречавање нелојалне конкуренције, сиве економије у сектору, итд.) 

 

1.6.6 

Стварање ефикасног модела (механизма) управљања обавезама, правима, ризицима, трошковима, приходом, квалитетом, ценама, финансирањем 
система, итд. 
(Развој уговорних односа између града и оператора у погледу минималних стандарда функционисања система) 

 

1.6.7 
Унапређење система за резервацију вожњи  
(Развој комуникационе опреме и коришћење интернет ствари (ИоТ) у процесу резервације вожњи) 

 

1.6.8 
Обезбеђење реалних услова за инвестирање у развој и унапређење квалитета такси система у будућем времену 
(Порески подстицаји у процесу набавке возила, опреме и сл.) 

 

1.6.9 

Минимизирање негативног утицаја такси система на околину  
(Смањење емисије штетних гасова и буке, повећање енергетске ефикасности система у свим периодима функционисања у току дана, еколошки подобна 
возила, итд.) 

 

1.6.10 
Остало (навести шта?): 
 

 

1.7 ШТА ЈЕ ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ ОДРЖИВА ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА У СЕКТОРУ ТAКСИ ПРЕВОЗA ПУТНИКA У БЕОГРAДУ ? 

1 
 

Ускладити ангажоване транспортне капацитете  
(број возила) са реалним транспортним захтевима 

по постојећем моделу приступа тржишту 

2 
 

Либерализација 
тржишта такси услуга 

(слободан приступ) 

3 
Концесија - Поверавања такси 

тржишта за одређени број 
правних лица који испуњавају 

дефинисане стандарде квалитета  

4 
Јавно – приватно партнерство (PPP) -  

Поверавања тржишта за одређени 
број правних лица који испуњавају 

дефинисане стандарде квалитета  

 

1.8 ДA ЛИ ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ ТАКСИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА ТРЕБА ДА БУДЕ КЛAСИФИКОВАН КАО КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ ? 

1 
Да 

2 
Не  

1.9 

КAКВA ЈЕ ЦЕНA ТAКСИ УСЛУГЕ У ГРAДУ БЕОГРAДУ, У ОДНОСУ НА КВАЛИТЕТ УСЛУГЕ ? 

1 
Ниска – 

Не одговара квалитету пружене услуге 

2 
Реална  -  

Одговара квалитету пружене услуге 

3 
Висока –  

Не одговара квалитету пружене услуге 

 

1.10 КО БИ, ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ, ТРЕБАЛО ДА ДЕФИНИШЕ (ПРОРАЧУН) ЦЕНУ УСЛУГА ТAКСИ СИСТЕМА У БЕОГРAДУ ? 

1 
Секретаријат за јавни превоз   

(Власник тржишта такси услуга)    

2 
 

Такси оператори 

3 
Заједно Секретаријат за 

 јавни превоз и оператори 

4 
Независна експертска институција 

у сарадњи са Секретаријатом и операторима 

 

1.11 КО БИ, ПО ВАШЕМ МИШЉЕЊУ, ТРЕБAЛО ДА ДЕФИНИШЕ МИНИМАЛНЕ СТАНДАРДЕ У ТAКСИ СИСТЕМУ У БЕОГРAДУ ? 
(ОБИМ ТРАНСПОРТНОГ РАДА, ЕЛЕМЕНТЕ ФУНКЦИОНИСАЊА, ТАРИФНУ ПОЛИТИКУ, ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА, НИВО КВAЛИТЕТA ТРAНСПОРТНЕ УСЛУГЕ, ИТД..)  

1 
Секретаријат за јавни превоз   

(Власник тржишта такси услуга)    

2 
 

Такси оператори 

3 
Заједно Секретаријат за 

 јавни превоз и оператори 

4 
Независна експертска институција 

у сарадњи са Секретаријатом и операторима 

 

 

2.  ЕЛЕМЕНТИ ФУНКЦИОНИСAЊA 

2.1 ДА ЛИ СМАТРАТЕ ДА У ТАКСИ СИСТЕМУ У БЕОГРAДУ ТРЕБА ДА ПОСТОЈИ ЈЕДАН ЈЕДИНСТВЕН СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ И КОНТРОЛУ РАДА ВОЗИЛА ? 

1 
Да 

2 
Не  

2.2 ДА ЛИ СМАТРАТЕ ДА У ТАКСИ СИСТЕМУ У БЕОГРAДУ ТРЕБА ДА ПОСТОЈИ ЈЕДАН ЈЕДИНСТВЕН СИСТЕМ ЗА РЕЗЕРВИСАЊЕ ВОЖЊИ ? 

1 
Да 

2 
Не  

2.3 ДА ЛИ СМАТРАТЕ ДА ТAКСИ ВОЗАЧ У СИСТЕМУ У БЕОГРAДУ ТРЕБА ДА РАДИ ПУНО РАДНО ВРЕМЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ ? 

1 
Да 

2 
Не  



2.4 ДA ЛИ ПО ВAЖЕМ МИШЉЕЊУ ТРЕБA УВЕСТИ ПЕРИОДИЧНЕ ПРОВЕРЕ ЗНАЊА И ЕДУКАЦИЈЕ ТAКСИ ВОЗАЧА У ПРОЦЕСУ ОБAВЉAЊА ТAКСИ ДЕЛAТНОСТИ ? 
(НПР. ЕДУКAЦИЈA У ДОМЕНУ ПОЗНAВAЊA ГРAДA БЕОГРAДA, ВAЖЕЋИХ ЗAКОНСКИХ И РЕГУЛAТОРНИХ AКAТA, ПОНАШАЊА СA ПУТНИЦИМA И СЛ. ) 

1 
Да 

2 
Не  

2.5 ДA ЛИ СМAТРAТЕ ДA ЈЕ КОРИСНО ИЗВРШИТИ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ ТАКСИ УСЛУГА ПРЕМА КАТЕГОРИЈИ ВОЗИЛА ?  
(ДА СЕ ТАКСИ УСЛУГА ТАРИФИРА У ЗАВИСНОСТИ ОД КАТЕГОРИЈЕ ВОЗИЛА) 

1  
Да 

2 
Не  

2.6 КО БИ, ПО ВAШЕМ МИШЉЕЊУ, ТРЕБAЛО ДA ОДРЕДИ ОПТИМAЛAН ТИП И КAТЕГОРИЈУ ВОЗИЛA КОЈИ ЋЕ РAДИТИ У ТAКСИ СИСТЕМУ У БЕОГРAДУ  ? 

1 
Секретаријат за јавни превоз   

(Власник тржишта такси услуга)    

2 
 

Такси оператори 

3 
Заједно Секретаријат за 

 јавни превоз и оператори 

4 
Независна експертска институција 

у сарадњи са Секретаријатом и операторима 

 

 
2.7 

ШТA ЈЕ ПО ВAШЕМ МИШЉЕЊУ, ПОТРЕБНО ЗA ПОВЕЋAЊЕ ЕФИКAСНОСТИ РAДA ТAКСИ СИСТЕМУ У БЕОГРAДУ  ? 
(МОГУЋЕ ЈЕ ИЗAБРAТИ ВИШЕ ОДГОВОРA) 

1 
 

Јединствен систем за 
резервисње вожњи 

2 
Јединствен систем за 

 мониторинг и контролу 
рада возила    

3 
Постојање уговорних односа 

између града Београда и 
оператора  

4 
 

Повећање броја такси возача 
по ангажованом возилу 

5 
Остало (уписати шта): 

_____________________ 

 

 
2.8 

КОЛИКО СУ ВAМ ВAЖНЕ СЛЕДЕЋЕ КAРAКТЕРИСТИКЕ БУДУЋЕГ ТAКСИ ВОЗИЛA У БЕОГРAДУ 
(ЗAОКРУЖИТИ ПО ЈЕДAН ОДГОВОР ЗA СВAКУ КAРAКТЕРИСТИКУ: 1-ВAЖНО ЈЕ, 2-НЕУТРAЛAН, 3- НИЈЕ МИ ВAЖНО) 

КAРAКТЕРИСТИКЕ   
ВОЗИЛA 

КОМФОР У 
ВОЗИЛУ 

КОМУНИКAЦИОНA 
ОПРЕМA 

БЕЗБЕДНОСТ И 
ДИЗAЈН 

ЕКОЛОШКA 
ПОДОБНОСТ 

 

Тип/каросерија возила 
(лимузина, караван и сл.) 

1 

Удобност седишта 
1 

Навигациона мапа (GPS) 
1 

Старост возила  
1 

Ниво буке 
1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

Димензије  
(ширина врата, гепек...) 

1 

Климатизација и грејање 
1 

Флексибилно плаћање  
(готовина, картице и сл.) 

1 
Опрема у возилу  
(Airbag,ABS, ...) 

1 

Ниво  аерозагађења 
1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

Лак улазак /излазак 
(висина пода возила) 

1 
Чистоћа возила 
(спољашност и унутрашност) 

1 Опрема за резервацију 
вожњи  
(апликација, радио веза, ...) 

1 
Тип/марка и боја 
возила 

1 
Чиста погонска 
енергија 

1 

2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 

 
2.9 

ДA ЛИ СМAТРAТЕ ДA ЈЕ НЕОПХОДНО ПРОЈЕКТОВAТИ И ИЗГРАДИТИ НОВЕ ИНФРАСТРУКТУРНЕ ОБЈЕКТЕ (ТАКСИ СТАЈАЛИШТА И СЛ.) У ЗОНAМA ПОВЕЋAНЕ 
AТРAКЦИЈЕ И ПРОДУКЦИЈЕ ПУТОВAЊA ТАКСИ СИСТЕМОМ? 

1 
 
 

Да 

Прецизно навести микро локације: 
______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

2 
 
 

Не 

 

 
2.10 

КАКВО ЈЕ ВАШЕ МИШЉЕЊЕ О СТAТУСУ ПОЈЕДИНИХ ПОСТОЈЕЋИХ ТAКСИ СТAЈAЛИШТA У ЦЕНТРAЛНОЈ ЗОНИ ГРAДA ? 
(НAВЕСТИ 5 КAРAКТЕРИСТИЧНИХ ПО ВAШЕМ МИШЉЕЊУ) 

Назив стајалишта Aктивност (заокружити понуђени одговор за сваки терминус) 

 Задржати/ Унапредити Растеретити Изместити (навести будућу локацију):  

 Задржати/ Унапредити Растеретити Изместити (навести будућу локацију):  

 Задржати/ Унапредити Растеретити Изместити (навести будућу локацију):  

 Задржати/ Унапредити Растеретити Изместити (навести будућу локацију):  

 Задржати/ Унапредити Растеретити Изместити (навести будућу локацију):  

2.11 

ДA ЛИ ЈЕ НЕОПХОДНО, ПО ВAШЕМ МИШЉЕЊУ, У ИСПУЊЕНОСТ ОБAВЕЗA ТAКСИ ОПЕРAТОРA ЕКСПЛИЦИТНО УГРAДИТИ И УНAПРЕД ДЕФИНИСAТИ И 
ОДГОВAРAЈУЋИ БРОЈ КЉУЧНИХ ПОКAЗAТЕЉA ПЕРФОРМAНСИ РAДA СИСТЕМA (KPITX) ? 

1 
Да  

2 
Не  

 

2.12 

ДA ЛИ СЕ СЛAЖЕТЕ ДA НЕИСПУЊЕНОСТ ДЕФИНИСAНИХ МИНИМAЛНИХ ЗAХТЕВAНИХ СТAНДAРДA КВAЛИТЕТA ОД ТAКСИ ОПЕРAТОРA AУТОМAТСКИ 
ПОДРAЗУМЕВA ГУБИТAК ПРAВA РAДA НA ТРЖИШТУ ТРAНСПОРТНИХ УСЛУГA У БЕОГРAДУ  ? 

1 
Да – до испуњења обавеза  

2 
Да - Трајно  

2 
Не  

 

2.13 

ШТA ПРЕДЛAЖЕТЕ ЗA ПОБОЉШAЊЕ КВAЛИТЕТA УСЛУГЕ У ТAКСИ ПРЕВОЗУ У БЕОГРAДУ ? 

 
 
 

 

ИНФОРМAЦИЈЕ О AНКЕТИРAНОМ ЛИЦУ 

Име и презиме:   
Институција (назив), радно место и функција:    
Време проведено у струци – на функцији:  
Контакт телефон и е-маил:   
Контакт телефони за евентуална додатна објашњења: +381 11 3091 346; +381 11 3091 368 
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АНКЕТА КОРИСНИКА ТАКСИ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ 
 
1.Пол анкетираног лица 

 

2. Године старости 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 9 - 

<18 131 6,37 

19-30 581 28,22 

31-40 819 39,78 

41-50 241 11,72 

51-60 167 8,09 

>60 120 5,83 

Укупно 2068 100,00 

 

3. Ваше занимање 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 9 - 

Запослен 1215 59,02 

Студент 399 19,38 

Незапослен 122 5,93 

Пензионер 153 7,44 

Ђак 147 7,13 

Остало 23 1,10 

Укупно 15 100,00 

  

<18
6,37%

19-30
28,22%

31-40
39,78%

41-50
11,72%

51-60
8,09%

>60
5,83%

Запослен
59,02%

Студент
19,38%

Незапослен
5,93%

Пензионер
7,44%

Ђак
7,13% Остало

1,10%

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 17 - 

Мушки 1197 58,38 

Женски 854 41,62 

Укупно 2068 100,00 

Мушки
58,38%

Женски
41,62%
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4. У коју сврху најчешће користите такси 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 21 - 

Забава/ 
Рекреација 

446 21,77 

Куповина 64 3,11 

Одлазак на посао 265 12,92 

Остало 413 20,18 

Повратак кући 751 36,70 

Школа, факултет 109 5,32 

Укупно 2068 100,00 

 

5. Колика је Ваша месечна зарада 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 119 - 

Не зарађујем 615 31,56 

До 40.000 334 17,13 

40.000-60.000 383 19,65 

60.000-80.000 329 16,91 

80.000-100.000 155 7,93 

Више од 100.000 133 6,82 

Укупно 2068 100,00 

 

6. Колико често користите такси 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 5 - 

Врло ретко 905 43,88 

Неколико пута у току месеца 661 32,06 

Неколико пута у току недеље 271 13,12 

Само викендом 157 7,59 

Свакодневно 69 3,35 

Укупно 2068 100,00 

  

Забава/
Рекреација

21,77%

Куповина
3,11%

Одлазак на 
посао

12,92%

Остало
20,18%

Повратак 
кући

36,70%

Школа, 
факултет

5,32%

Не зарађујем
31,56%

До 40.000
17,13%

40.000-60.000
19,65%

60.000-80.000
16,91%

80.000-
100.000

7,93%

Више од 
100.000

6,82%

Врло ретко
43,88%

Неколико 
пута у току 

месеца

32,06%

Неколико 
пута у току 

недеље

13,12%

Само 
викендом

7,59% Свакодневно
3,35%



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Пројекат број:  8/19 | Наш број: 506 
Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. године  

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Новембар 2020. 

Страна 3 од 29 
 

7.На који начин најчешће резервишете вожњу - позивате такси возило? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 9 - 

Позив телефоном 1279 62,10 

Заустављањем возила на 
улици 

220 10,69 

Путем апликације 404 19,60 

Одласком до најближег такси 
стајалишта 

121 5,89 

SMS, Viber, WhatsApp 35 1,71 

Укупно 2068 100,00 

 

8.Колико је Вама прихватљиво чекање такси возила од момента позива до момента доласка 
возила? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 43 - 

Мање од 2 минута 173 8,56 

3-5 минута 1123 55,44 

6-8 минута 493 24,35 

9-10 минута 196 9,68 

Више од 10 минута 40 1,96 

Укупно 2068 100,00 

 

  

Позив 
телефоном

62,10%

Заустављањем 
возила на улици

10,69%
Путем 

апликације
19,60%

Одласком до 
најближег такси 

стајалишта

5,89%

SMS, Viber, 
WhatsApp

1,71%

Мање од 2 
минута
8,56%

3-5 минута
55,44%

6-8 минута
24,35%

9-10 минута
9,68%

Више од 10 
минута
1,96%
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9. Који су најзначајнији разлози због којих користите такси превоз? (заокружити 3 од 9 
понуђених одговора) 
 

 
 
10. Да ли постојеће цене такси услуге одговарају квалитету услуге 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 4 - 

Високе 1052 50,96 

Ниске 59 2,87 

Одговарају квалитету 953 46,17 

Укупно 2068 100,00 

 
  

0,30

0,16

0,12

0,12

0,10

0,09

0,08

0,03

0,01

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00%

Време путовања 

Комфорно путовање

Флексибилност у планирању путовања

Неквалитетан систем јавног градског превоза

Приступачност услуге

Проблем паркирања

Поуздано и безбедно

Цена превоза 

Остало 

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R1

Високе
50,96%

Ниске
2,87%

Одговарају 
квалитету

46,17%
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11.Молимо Вас да оцените постојећи такси систем у Београду 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 11 - 

Одличан 83 4,05 

Врло добар 205 9,97 

Добар 755 36,70 

Задовољава 841 40,91 

Не задовољава 172 8,37 

Укупно 2068 100,00 

 
12. Да ли користите и неки други начин превоза у Београду? 

 
 
13. Колико често користите неки други начин превоза? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 89 - 

Врло ретко 47 2,48 

Неколико пута у току месеца 93 4,89 

Неколико пута у току недеље 322 16,84 

Свакодневно 1449 75,79 

Укупно 2001 100,00 

 
  

Одличан
4,05%

Врло добар
9,97%

Добар
36,70%

Задовољава
40,91%

Не 
задовољава

8,37%

средњаоцена 2,59

Не 
користим

2,96%

Електрични тротинет
0,97%

Мотоцикл
0,68%

Остало
0,34%

Бицикл
1,21%

Јавни линијски превоз 
путника
55,00%

Путнички аутомобил
38,85%

Да, користим
97,06%

Врло ретко
2,48%

Неколико 
пута у току 

месеца

4,89%

Неколико 
пута у току 

недеље

16,84%

Свакодневно
75,79%
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14. Како оцењујете квалитет постојећих такси возила у Београду 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 16 - 

Одличан 99 4,82 

Врло добар 352 17,15 

Добар 821 40,01 

Задовољава 671 32,71 

Не задовољава 109 5,30 

Укупно 2068 100,00 

 
15. Колико су Вам важне следеће карактеристике будућег такси возила у Београду 
(заокружити по један за сваку карактеристику 1 - важно ми је, 2 – неутралан, 3 – није ми 
важно)  
 

 
  

Одличан
4,82%
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40,01%

Задовољава
32,71%
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Ниво буке

Ниво  аерозагађења

Чиста погонска енергија

Опрема у возилу (појас, airbag, ...)

Старост возила

Тип/марка и боја возила

Лак улазак/излазак

Димензије (ширина врата, гепек...)

Тип/каросерија возила

К
о

м
ф

о
р

 у
 в

о
зи

л
у 

К
о

м
ун

и
ка

ц
и

о
н

а 
о

п
р

е
м

а
Ек

о
л

о
ш

ка
 п

о
д

о
б

н
о

ст
 

Б
е

зб
е

д
н

о
ст

 и
 д

и
за

јн
 

К
ар

ак
те

р
и

ст
и

ке
 в

о
зи

л
а 



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Пројекат број:  8/19 | Наш број: 506 
Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. године  

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Новембар 2020. 

Страна 7 од 29 
 

Структура корисника према занимању у односу на учестаност коришћења 

 

Структура корисника према учестаности у односу на оцену квалитета система 

 

Структура корисника према разлогу коришћења у односу на оцену квалитета система 
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АНКЕТА ТАКСИ ВОЗАЧА ТАКСИ СИСТЕМА У БЕОГРАДУ 
 

А. ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ТАКСИ ВОЗАЧА 

2. Структура возача према категорији делатности 
 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 2 - 

Основна делатност 410 96,93 

Споредна делатност 13 3,07 

Укупно 425 100,00 
  

3. Структура возача према годинама рада у такси систему  
 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 3 - 

<5 17 4,03 

6-10 27 6,40 

11-15 55 13,03 

16-20 74 17,54 

>20 249 59,00 

Укупно 425 100,00 
 

 
4.1. Просечно дневно радно време возача (радни дан) 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 12 - 

<6 12 2,91 

6-8 123 29,78 

>8 278 67,31 

Укупно 425 100,00 
  

  

Да
96,93%

Не
3,07%

<5
4,03%

6-10
6,40%

11-15
13,03%

16-20
17,54%

>20
59,00%

<6
2,91%

6-8
29,78%

>8
67,31%
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4.2. Просечно дневно радно време возача (субота) 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 9 - 

Не радим 43 10,34 

<6 57 13,70 

6-8 111 26,68 

>8 205 49,28 

Укупно 425 100,00 
  

4.3. Просечно дневно радно време возача (недеља) 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 15 - 

Не радим 152 37,07 

<6 51 12,44 

6-8 73 17,80 

>8 134 32,68 

Укупно 425 100,00 
  

5. Расподела времена рада возача по сменама у току дана 

Понуђени одговори Број одговора % 

Број одговора 14 - 

Јутарња 131 31,87 

Поподневна 50 12,17 

Вечерња 6 1,46 

Ноћна 10 2,43 

Мешовито 214 52,07 

Укупно 425 100,00 
  

  

Не радим
10,34%

<6
13,70%

6-8
26,68%

>8
49,28%

Не радим
37,07%

<6
12,44%

6-8
17,80%

>8
32,68%

Јутарња
31,87%

Поподневна

12,17%

Вечерња
1,46%

Ноћна
2,43%

Мешовито
52,07%
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6.1. Процена броја пређених километара у току дана од стране возача за радни дан у такси 

делатности 

 
 

6.2. Процена укупног броја пређених километара у току године од стране возача у такси 

делатности 
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6.3. Процена броја пређених километара у току дана од стране возача у приватне сврхе 

 
 

6.4. Процена укупног броја пређених километара у току године од стране возача у приватне 

сврхе 
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7. Процењен просечан број вожњи са путницима у току дана 
 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 22 - 

Мање од  5 22 5,46 

6-10 197 48,88 

11-15 151 37,47 

16-20 28 6,95 

21-25 3 0,74 

Више од 25 2 0,50 

Укупно 425 100,00 
 

 

8.1. Структура возача према броју дана одсуства (годишњи одмор) 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 38 - 

<10 дана 122 31,52 

11-20 дана 176 45,48 

21-30 дана 56 14,47 

>30 дана 33 8,53 

Укупно 425 100,00 
  

8.2. Структура возача према броју дана одсуства (боловање) 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 200 - 

<10 дана 200 88,89 

11-20 дана 14 6,22 

21-30 дана 5 2,22 

>30 дана 6 2,67 

Укупно 425 100,00 
  

Мање од  
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Више од 
25

0,50%

<10
31,52%
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>30
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8.3. Структура возача према броју дана одсуства због одржавања возила 

Понуђени одговори Број одговора % 

 Без одговора 98 - 

<10 дана 218 66,67 

11-20 дана 85 25,99 

21-30 дана 19 5,81 

>30 дана 5 1,53 

Укупно 425 100,00 
  

 

8.4. Структура возача према броју дана одсуства (остало) 

Понуђени одговори Број одговора % 

 Без одговора 269 
 

<10 дана 131 83,97 

11-20 дана 15 9,62 

21-30 дана 4 2,56 

>30 дана 6 3,85 

Укупно 425 100,00 
 

 

 

  

<10
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21-30
5,81%
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9. Основни проблеми у такси систему– ставови возача 

 
 

Б. ПИТАЊА КОЈА СЕ ОДНОСЕ НА ТАКСИ ВОЗИЛО 

1.4. Структура возног парка према врсти погонске енергије  

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 31 - 

Дизел 291 73,86 

Бензин 50 12,69 

ТНГ 43 10,91 

Хибрид 2 0,51 

КПГ 8 2,03 

Укупно 425 100,00 
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Дизел
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12,69%
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1.5. Структура возног парка према просечној потрошњи погонске енергије  

 

2. Структура према месту одржавања возила 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 17 - 

Овлашћен сервис 
произвођача возила 

50 12,25 

Сервис бирам по 
потреби 

292 71,57 

Сам одржавам возило 66 16,18 

Укупно 425 100,00 
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3. Постојање периодичног програма редовног одржавања возила 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 23 - 

Да, редован програм 
и корективне оправке 
возила 

349 86,82 

Не, немам редован 
програм и радим 
само корективне 
оправке 

53 13,18 

Укупно 425 100,00 

  

4. Структура према периоду (броју дана) у току године у коме возило не ради због оправки и 
редовног одржавања 

 Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 24 - 

<10 230 57,36 

11-20 132 32,92 

21-30 30 7,48 

>30 9 2,24 

Укупно 425 100,00 
  

5. Учешће трошкова оправки и одржавања у укупним трошковима рада возила 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 50 - 

<10% 60 16,00 

11-20% 175 46,67 

21-30% 105 28,00 

>30% 35 9,33 

Укупно 425 100,00 
  

Да, имам 

редован 
програм и 

радим 

корективне 
оправке 
возила
86,82%

Не, немам 

редован 
програм и 

радим само 

корективне 
оправке
13,18%

<10
57,36%

11-20
32,92%

21-30
7,48%

>30
2,24%

<10%
16,00%

11-20%
46,67%

21-30%
28,00%
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9,33%
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6. Да ли је такси возило каско осигурано? 

Понуђени одговори Број одговора % 

Без одговора 26 - 

Да 64 16,04 

Не 335 83,96 

Укупно 425 100,00 

  

7. Најважније карактеристике такси возила у Београду (1 - важно ми је, 2 – неутралан, 3 – није 
ми важно)  
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АНКЕТА ЕКСПЕРАТА О ТАКСИ СИСТЕМУ У БЕОГРАДУ 
 
1.  ОДНОС ГРАДА И ТАКСИ ОПЕРАТОРА 

Да ли су организација и управљање такси системом у Београду, данас по Вашем мишљењу 
уређени на одговарајући начин? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 4 26,67 

Не 11 73,33 

Укупно 15 100,00 

 

Да ли сматрате да постојећи модел организације и управљања такси системом у Београду 
на свим нивоима треба препројектовати и унапредити? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 14 93,33 

Не 1 6,67 

Укупно 15 100,00 

 

  

Да

26,67%

Не

73,33%

Да

93,33%

Не

6,67%
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Молимо Вас да од понуђених карактеристика система изаберете неке од СЛАБОСТИ 
постојећег такси система у Београду 

 

Молимо Вас да од понуђених карактеристика система изаберете неке од ПРЕДНОСТИ 
постојећег такси система у Београду 

 

Неадекватна 
организација, 

управљање, мониторинг 

и контрола 
функционисања такси 

система
25,00%

Недовољан број такси 
возила (само возила са 

важећом дозволом и 

одобрењем)
20,59%

Непрецизно дефинисани 
регулаторни акти и 

уговорни односи између 

Секретаријата за јавни 
превоз и оператора

11,76%

Низак ниво поузданости 
рада постојећег такси 

система

10,29%

Изражене 
неравномерности 

транспортних захтева 

(броја вожњи) у времену 
у току једног дана и у 

току недеље по данима
8,82%

Велики број оператора 
на тржишту свих облика 
власничких структура и 

организационих 
структура

7,35%

Постојање нелојалне 
конкуренције на тржишту 

транспортних услуга

7,35%

Ниска економска 
ефикасност рада такси 

система

4,41%

Остало
4,41%

СЛАБОСТИ

Постојање тржишта 
потенцијалних корисника 

такси система и 

могућност повећања 
броја вожњи у систему

24,56%

Атрактивно тржиште 
транспортних услуга 

(изражени транспортни 

захтеви – број вожњи)
22,81%

Адекватне стручне 
подршке Секретаријата 

за јавни превоз у развоју 

свих елемената 
постојећег такси система

14,04%

Висок степен сарадње 
између постојећих 

оператора

12,28%

Дефинисани регулаторни 
акти и уговорни односи 

између Секретаријата за 

јавни превоз и оператора
8,77%

Прихватљива економска 
ефикасност рада такси 

система (Изражена кроз 

однос укупних прихода и 
трошкова)

8,77%

Висок ниво поузданости 
рада постојећег такси 

система

5,26%

Транспортна политика на 
нивоу Града усклађена са 
потребама система такси 

превоза путника
3,51%

ПРЕДНОСТИ



 

ГРАД БЕОГРАД 
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 

 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ 

 

Пројекат број:  8/19 | Наш број: 506 
Планирање и пројектовање система такси превоза путника у Београду за период од 2020. до 2024. године  

САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ  
Новембар 2020. 
Страна 20 од 29 

 

Које области по Вашем мишљењу треба значајно унапредити у постојећем моделу 
организације и управљања у такси  систему у Београду? (рангирати по значајности од 1 до 4: 
1-најзначајнији, 4 најмање значајан) 

 

 

 

Ко би, по Вашем мишљењу, требало да дефинише циљну функцију такси система у Београду? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора -  

Секретаријат за јавни превоз 1 6,67 

Такси оператори 0 0,00 

Заједно Секретаријат за јавни 
превоз и оператори 

4 26,67 

Независна експертска 
институција у сарадњи са 
Секретаријатом и 
операторима 

10 66,67 

Укупно 15 100,00 

 

 

  

1,20

2,46

2,85

3,14

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50

Систем мониторинга и контроле рада система

Постојећа регулаторна акта везана за такси систем

Уговор између Секретаријата за јавни превоз и 

оператора

Остало

R1

R2

R3

R4

Заједно 
Секретаријат за 
јавни превоз и 

оператори
26,67%

Независна 
експертска 

институција у 

сарадњи са 
Секретаријатом и 

операторима
66,67%

Секретаријат за 
јавни превоз

6,67%
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Извршити рангирање најзначајнијих циљева у процесу реинжењеринга такси система у 
Београду (рангирати циљеве по редоследу значајности од 1 до 10 (1-најзначајнији, 10 најмање 
значајан) 

 

Шта је по Вашем мишљењу одржива транспортна политика у сектору такси превоза 
путника у Београду? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора -  

Јавно – приватно 
партнерство (ППП) 

4 26,67 

Либерализација тржишта 
такси услуга 

1 6,67 

Концесија 0 0,00 

Избалансирани постојећи 
модел приступа тржишту 

10 66,67 

Укупно 15 100,00 

 

 

3,85

3,86

4,57

4,92

5,15

5,33

5,43

5,79

6,00

6,71

0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Унапређење организације и управљања такси 

системом

Повећање вишег нивоа квалитета транспортних услуга у 

такси систему

Унапређење мониторинга и контроле рада такси 

система

Унапређење система за резервацију вожњи

Стварање услова за успостављање одрживе 

мобилности у граду Београду

Обезбеђење реалних услова за инвестирање у развој и 

унапређење квалитета такси система у будућем 
времену

Стварање ефикасног модела (механизма) управљања 

обавезама, правима, ризицима, трошковима, 
приходом, квалитетом, ценама, финансирањем …

Оптимизација производне и економске ефикасности 

такси система

Остало

Минимизирање негативног утицаја такси система на 

околину

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

Јавно – приватно 
партнерство 

(ППП)

26,67%

Либерализација 
тржишта такси 

услуга

6,67%

Избалансирани 
постојећи модел 

приступа 

тржишту
66,67%
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Да ли по Вашем мишљењу такси превоз путника треба да буде класификован као комунална 
делатност ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 7 46,67 

Не 8 53,33 

Укупно 15 100,00 

 

Каква је цена такси услуге у граду Београду, у односу на квалитет услуге ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора -  

Висока – Не одговара 
квалитету пружене услуге 

8 53,33 

Ниска – Не одговара квалитету 
пружене услуге 

1 6,67 

Реална  - Одговара квалитету 
пружене услуге 

6 40,00 

Укупно 15 100,00 

 

  

Да
46,67%Не

53,33%

Висока – Не 
одговара 
квалитету 

пружене 
услуге
53,33%

Ниска – Не 
одговара 
квалитету 

пружене 
услуге
6,67%

Реална  -
Одговара 
квалитету 

пружене 
услуге
40,00%
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Ко би, по Вашем мишљењу, требало да дефинише (прорачун) цену услуга такси система у 
Београду ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора -  

Заједно Секретаријат за  
јавни превоз и оператори 

1 6,67 

Независна експертска 
институција у сарадњи са 
Секретаријатом и 
операторима 

13 86,67 

Такси оператори 0 0,00 

Секретаријат за јавни превоз 1 6,67 

Укупно 15 100,00 

 

Ко би, по вашем мишљењу, требало да дефинише минималне стандарде у такси систему у 
Београду ? (обим транспортног рада, елементе функционисања, тарифну политику, трошкове 
функционисања, ниво квалитета транспортне услуге, итд..) ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора -  

Заједно Секретаријат за  
јавни превоз и оператори 

2 13,33 

Независна експертска 
институција у сарадњи са 
Секретаријатом и 
операторима 

12 80,00 

Такси оператори 0 0,00 

Секретаријат за јавни 
превоз 

1 6,67 

Укупно 15 100,00 

 

  

Заједно 
Секретаријат за  
јавни превоз и 

оператори
6,67%

Независна 
експертска 

институција у 

сарадњи са 
Секретаријатом 
и операторима

86,67%

Секретаријат за 
јавни превоз

6,67%

Заједно 
Секретаријат за  
јавни превоз и 

оператори
13,33%

Независна 
експертска 

институција у 

сарадњи са 
Секретаријатом 
и операторима

80,00%

Секретаријат за 
јавни превоз

6,67%
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2.  ЕЛЕМЕНТИ ФУНКЦИОНИСАЊА 

Да ли сматрате да у такси систему у Београду треба да постоји један јединствен систем за 
мониторинг и контролу рада возила ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 14 93,33 

Не 1 6,67 

Укупно 15 100,00 

 

Да ли сматрате да у такси систему у Београду треба да постоји један јединствен систем за 
резервисање вожњи ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 10 66,67 

Не 5 33,33 

Укупно 15 100,00 

 

  

Да
93,33%

Не
6,67%

Да
66,67%

Не
33,33%
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Да ли сматрате да возач у такси систему у Београду треба да ради пуно радно време у 
складу са законом ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 12 80,00 

Не 3 20,00 

Укупно 15 100,00 

 

Да ли по Вашем мишљењу треба увести периодичне провере знања и едукације такси возача 
у процесу обављања такси делатности ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 13 86,67 

Не 2 13,33 

Укупно 15 100,00 

 

  

Да
80,00%

Не
20,00%

Да
86,67%

Не
13,33%
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Да ли сматрате да је корисно извршити категоризацију такси услуга према категорији 
возила ? (Да се такси услуга тарифира у зависности од категорије возила) 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 13 86,67 

Не 2 13,33 

Укупно 15 100,00 

 

Ко би, по Вашем мишљењу, требало да одреди оптималан тип и категорију возила који ће 
радити у такси систему у Београду  ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 1  

Секретаријат за јавни превоз   0 0,00 

Такси оператори 0 0,00 

Заједно Секретаријат за јавни 
превоз и оператори 

2 14,29 

Независна експертска 
институција у сарадњи са 
Секретаријатом и 
операторима 

12 85,71 

Укупно 15 100,00 
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86,67%
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и операторима

85,71%
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Шта је по Вашем мишљењу, потребно за повећање ефикасности рада у такси систему у 
Београду  ? (могуће је изабрати више одговора) 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Јединствен систем за 
резервисње вожњи 

5 15,15 

Јединствен систем за  
мониторинг и контролу рада 
возила    

12 36,36 

Постојање уговорних односа 
између града и оператора 

9 27,27 

Повећање броја такси возача 
по ангажованом возилу 

7 21,21 

Остало 0 0,00 

Укупно 33 100,00 

 

Да ли сматрате да је неопходно пројектовати и изградити нове инфраструктурне објекте 
(такси стајалишта и сл.) у зонама повећане атракције и продукције путовања такси 
системом? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 1  

Да 5 35,71 

Не 9 64,29 

Укупно 15 100,00 
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Да ли је неопходно, по Вашем мишљењу, у испуњеност обавеза такси оператора 
експлицитно уградити и унапред дефинисати и одговарајући број кључних показатеља 
перформанси рада система (kpitx) ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора - - 

Да 13 86,67 

Не 2 13,33 

Укупно 15 100,00 

 

Да ли се слажете да неиспуњеност дефинисаних минималних захтеваних стандарда 

квалитета од такси оператора аутоматски подразумева губитак права рада на тржишту 

транспортних услуга у Београду  ? 

Понуђени одговори 
Број 

одговoра 
% 

 

Без одговора 1 - 

Да – до испуњења обавеза 14 100,00 

Да - Трајно 0 0,00 

Не 0 0,00 

Укупно 15 100,00 
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100,00%
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Kолико су вам важне следеће карактеристике будућег такси возила у Београду (заокружити 
по један одговор за сваку карактеристику: 1-важно је, 2-неутралан, 3- није ми важно) 
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