На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', бр.
68/2015) и члана 37. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац (''Службени лист Града Ниша'', број 69/08, 89/10,
14/12, 32/12, 70/12, 57/13, 9/14, 26/15, 99/15 и 100/16),
Скупштина општине Дољевац на седници одржаној дана 13.03.2017.године, донела је

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ

Члан 1.
Овом одлуком уређују се посебни услови које треба да испуни превозник, карактеристике и обележја
такси возила и начин обављања такси превоза путника на територији и са територије општине Дољевац.
Члан 2.
Такси превоз je ванлинијски превоз путника који се обавља путничким возилом у складу са Законом о
превозу путника у друмском саобраћају (удаљем тексту: Закон) и овом одлуком.

Члан 3.
Општинско веће општине Дољевац, у складу са Законом и саобраћајно-техничким условима доноси
програм којим се дефинише организовање такси превоза у оквиру којег се одређује и оптималан број такси
возила, на предлог надлежног одељења Општинске управе општине Дољевац.
Саобраћајно технички услови из става 1. овог члана дефинишу се за петогодишњи плански период, на
основу карактеристика превозних захтева – вожњи и стања техничког регулисања саобраћаја на територији
општине Дољевац.
Члан 4.
Поједини појмови, у смислу ове одлуке, имају следеће значење:
1. Такси превозник јесте предузетник или правно лице (привредно друштво и друго правно лице) које
обавља делатност такси превоза у складу са Законом и овом одлуком;
2. Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као предузетник или
запослени код правног лица и које испуњава услове прописане Законом и овом одлуком;
3. Такси возило је путничко возило намењено за обављање такси превоза који испуњава услове одређене
Законом и овом одлуком;
4. Одобрење за обављање такси превоза је решење којим се одобрава обављање такси превозакоје издаје
надлежно одељење Општинске управе општине Дољевац, у складу са Законом и овом одлуком.
5. Такси дозвола возача (легитимација) је идентификациона исправа коју издаје надлежно одељење
Општинске управе, коју такси возач носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на
захтев овлашћеног лица и која садржи податке прописане Законом;
6. Такси дозвола возила је исправа коју издаје надлежно одељење Општинаске управе, за свако такси
возило које испуњава услове за обављање такси превоза у складу са Законом и овом одлуком.
II ПОСЕБНИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 5.
Такси превоз обавља се на основу одобрења за обављање такси превоза.
Одобрење за обављање такси превоза надлежно одељење Општинаске управе издаје правном лицу и
предузетнику чија је претежна делатност такси превоз и који су за обављање те делатности регистровани у
Регистру привредних субјеката, у складу са Законом којим се уређује регистрација привредних субјеката.
Члан 6.
Такси превозник може да почне са радом, односно да обавља такси превоз, када поред Законом утврђених
услова, испуни и посебне услове утврђене овом одлуком.
Предузетник –физичко лице

Члан 7.
Предузетник-физичко лице може да обавља такси превоз уколико испуњава и следеће посебне услове:
1. да поседује возачку дозволу "Б" категорије најмање три године (не укључујући пробни период);

2. да је власник или корисник најмање једног возила по основу уговора о лизингу, прималац лизинга мора
бити уписан у саобраћајну дозволу као корисник лизинга,
које испуњава услове утврђене Законом и овом одлуком;
3. да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и
тела, против полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира;
4. да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања такси превоза, док трају
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци;
5. да му није изречена мера забране управљања моторним возилом '' Б '' категорије, што се доказује
уверењем које није старије од шест месеци;
6. да поседује лекарско уверење о способности возача за управљање возилом којим се обавља такси
превоз, (за професионалне возаче, које није старије од три године);
Правно лице

Члан 8.
Правно лице за обављање такси превоза мора да испуни следеће услове:
1. да је регистровано за обављање такси превоза као претежне делатности у складу са Законом и овом
одлуком;
2. да има седиште на територији општине Дољевац;
3. да је власник најмање једног регистрованог путничког возила, односно корисник такси возила по
основу уговора о лизингу, прималац лизинга мора бити уписан у саобраћајну дозволу као корисник лизинга;
4. да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања такси превоза, док трају
правне последице осуде, односно мере, што се доказује уверењем које није старије од шест месеци.
5. да има уговор о раду са запосленим такси возачем;
6. да има пријаву на обавезно социјално осигурање (образац М) за запосленог такси возача.
Такси возач

Члан 9.
Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник или као запослени код правног
лица, у складу са Законом и овом одлуком.
Такси возач, запослен код правног лица, мора да испуњава посебне услове прописане овом одлуком који
се односе на физичко лице - предузетника, осим услова из члана 7.тачка 2. ове одлуке.
Такси возило

Члан 10.
Путничко возило за обављање такси превоза, поред општих услова прописаних Законом, мора да
испуњава и следеће посебне услове:
- да је фабрички произведено и има највише пет седишта, рачунајући и седиште возача и најмање четворо
врата;
- да има уграђен таксиметар који је исправан, пломбиран и баждарен у складу са важећим Ценовником, да
је постављен тако да износ на таксиметру буде видљив путнику;
- да има потврду о баждарењу таксиметра издату од овлашћеног сервисера;
- да има блок рачун у коме је сваки лист оверен печатом, који је дужан да изда на захтев путника;
- да има регистарску ознаку којој припада териотрија општине Дољевац, која садржи латинична слова
"ТX" на задње две позиције;
- да има светлећу кровну ознаку "ТАXI", која је са обе стране истог изгледа, опремљена уређајем са
осветљењем и садржи податке у складу са овом одлуком;
- да је уредно, чисто и без оштећења;
- да има исправну инсталацију за вентилацију и грејање;
- да има оверен важећи Ценовник, постављен тако да његов садржај буде видљив путницима, као и да на
задњим бочним стаклима има истакнуте цене такси превоза у складу са важећим Ценовником;
- да поседује исправан противпожарни апарат;
- да такси-возило испуњава услове у погледу границе издувне емисије прописане најмање нормом "ЕУРО-3";
Одељење надлежно за инспекцијски надзор преко надлежног инспектора, пре издавања такси дозволе за
возило, решењем утврђује да ли возило испуњава прописане услове за обављање ауто-такси превоза (екстетски

изглед), а приликом њеног продужења један пут у току године врши комплетан преглед возила и о томе издаје
решење.
Након испуњености услова из става 1. овог члана, надлежно одељење Општинске управе издаје такси
дозволу возила.
Изглед, величину, облик кровне и других ознака на возилу прописаће Општинско веће посебним актом на
предлог надлежног одељења Општинске управе.
Одобрење за обављање такси превоза

Члан 11.
Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза, правно и физичко лице подносе Општинској
управи - надлежном одељењу општинске управе општине Дољевац.
Уз захтев из става 1. овог члана подносилац захтев прилаже следећа документа:
-фотокопија возачке дозволе,
-фотокопија личне карте,
-лекарско уверење за професионалне возаче,
-уверење да није правоснажно осуђиван на казну затвора дужу од две године за кривично дело против
живота и тела, против полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира;
-уверење да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање такси превоза, односно да му
правоснажном пресудом о прекршају није изречена заштитна мера забране обављања такси превоза, док трају
правне последице осуде, односно мере, које није старије од шест месеци;
-уверење да му није изречена мера забране управљања моторним возилом '' Б '' категорије, које није
старије од шест месеци;
Захтев из става 1. овог члана, за физичко лице запослено у правном лицу подноси послодавац.
Надлежно одељење Општинске управе издаје Решење којим се одобрава обављање такси превоза, уколико
су испуњени услови прописани Законом и посебни услови из члана 3. и чланова од 7. до 10. ове одлуке.
III ТАКСИ ИСПРАВЕ

Члан 12.
Надлежно одељење Општинске управе општине Дољевац на основу Решења регистра привредних
субјеката о упису правног лица или предузетника за обављање делатности такси превоза, као претежне
делатности и одобрења из члана 11. став 4. ове одлуке, издаје такси исправе о којима води посебан регистар.
Такси исправе су: такси дозвола возача (легитимација) и такси дозвола возила.
Изглед такси исправа из става 2. овог члана одређује Општинско веће посебним актом, на предлог Одсека
за привреду.
Набавку образаца такси исправа врши Општинска управа.
Такси дозвола возача (легитимација)

Члан 13.
Такси дозвола возача (легитимација) је идентификациона исправа коју такси возач носи са собом
приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица
Такси дозвола возача садржи: пословно име правног лица или предузетника (подаци о превознику), име и
презиме такси возача, статус такси возача (предузетник или запослени), јединствени матични број грађана-такси
возача (ЈМБГ), адресу и фотографију, редни број регистра, датум издавања, заштитни број обрасца, печат и
потпис лица овлашћеног за издавање и друге податке одређене прописима који се односе на ову област.
Члан 14.
Подносилац захтева за издавање такси дозволе возача дужан је да уз захтев приложи следећу
документацију:
- Фотокопију возачке дозволе;
- Фотокопију личне карте;
- Фотокопију уговора о раду за такси возача ;
- пријаву на обавезно социјално осигурање ( образацМ);
- Решење о регистрацији или извод из АПР (предузетник);
- Одобрење за обављање такси превоза;
- две фотографије формата 25 мм x 35 мм.

Члан 15.
Такси возачу, који испуњава услове прописане Законом и овом одлуком, надлежно одељење Општинске
управе издаје решење и такси дозволу возача (легитимацију).
Такси дозвола возача се издаје на одређено време, до истека уговора о раду, промене превозника, а
најдуже 6 месеци од дана издавања.
Такси дозвола возача није преносива и може је користити само такси возач коме је издата.
Такси возач не може обављати такси превоз ако је истекла важност такси дозволе возача до продужења
важења исте.
Такси дозвола возила

Члан 16.
Превознику који испуњава услове прописане Законом и посебне услове из члана 10. ове одлуке (за
возило), надлежно одељење издаје решење и такси дозволу возила.
Такси дозвола возила издаје се на период од једне године, није преносива и може је користити превозник
коме је издата.
Такси дозвола возила саржи: податке о превознику (назив превозника, седиште и адреса превозника),
податке о возилу (регистарска ознака, марка, тип, модел, број шасије), редни број регистра, датум издавања,
заштитни број обрасца, печат и потпис лица овлашћеног за издавање и друге податке одређене прописима који
регулишу ову област.
Превознику се уз такси дозволу издаје светлосна кровна ознака која садржи редни број такси возила и грб
општине Дољевац.
Члан 17.
Подносилац захтева за издавање такси дозволе возила дужан је да уз писани захтев приложи следећу
документацију:
- Фотокопију Решења о регистрацији или извод из АПР;
- Фотокопију саобраћајне дозволе или потврду о регистрацији возила, као доказ о власништву или
лизингу возила;
- Записник о извршеном прегледу возила, у складу сачланом 10. који сачињава службено лице надлежног
одељења Општинаске управе општине Дољевац;
- Доказ о извршеној уплати локалне комуналне таксе;
- Фотокопију потврде о баждарењу таксиметра издату од овлашћеног сервисера;
-Ценовник услуге такси превоза који ће примењивати након издавања такси дозволе.
Члан 18.
Такси превозник може поднети надлежном одељењу захтев за продужење такси дозволе возила
најкасније пре истека њеног важења. У супротном брише се из регистра који води надлежно одељење
Општинске управе.
Такси превозник не може обављати такси превоз возилом за које је истекла важност такси дозволе возила
до продужења важења исте.
Захтев за продужење такси дозволе возила мора садржати документацију прописану чланом 17. ове
одлуке.
Члан 19.
У случају промене података на основу којих је издата такси дозвола возача такси превозник је дужан да у
року од 8 дана од дана промене података обавести надлежно одељење .
Надлежно одељење Општинске управе извршиће промену података, уносом исправке података или
издавањем нове такси дозволе возача с роком важења који је био утврђен пре промене података.
Члан 20.
Такси превозник је дужан да у случају привременог или трајног престанка обављања делатности такси
превоза писаним путем обавести надлежно одељење Општинске управе у року од 8 дана од дана подношења
захтева АПР-у и надлежном одељењу Општинске управе врати такси исправе.
У случају престанка обављања делатности из става 1.овог члана, такси превозник не може да обавља такси
превоз.

IV НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 21.
Такси превоз обавља се у времену од 00:00 до 24:00 сата.
Такси возач може примати кориснике превоза на такси стајалишту, на улици или на месту које је позивом
радио везом или неком другом телекомуникационом везом одредио корисник превоза, под условом да је
заустављање или паркирање такси возила дозвољено прописима.
На такси стајалишту услугу превоза пружа такси возач кога одабере корисник превоза.
Члан 22.
У току обављања такси превоза на крову такси возила мора бити истакнута ознака која на предњој и
задњој страни садржи назив: "ТАXI".
Кровна ознака мора бити осветљена увек када је возило слободно.
Уколико се такси возило користи за сопствене потребе, такси возач је дужан да кровну ознаку прекрије на
одговарајући начин или је привремено скине.
Члан 23.
Такси возач је дужан да на почетку вожње укључи таксиметар.
Такси возач укључује таксиметар на такси стајалиштууласком корисника превоза у возило, а ако је превоз
уговорен позивом радио везом или неком другом телекомуникационом везом, таксиметар се укључује након
уласка корисника превоза у возило, на месту које је корисник превоза одредио.
Члан 24.
Такси возач је дужан да превоз обави најкраћим путем или путем који му одреди корисник превоза, ако је
то дозвољено саобраћајним прописима.
Такси возач је дужан да превоз обави без обзира на дужину вожње.
О пријему других путника у току такси превоза до места опредељења одлучује корисник превоза који је
започео коришћење такси превоза уз сагласност такси возача.
Кад се одједном превози више корисника превоза, услуга се наплаћује само једанпут.
Кад један од корисника превоза напусти возило и плати превоз, наставак вожње сматра се новом вожњом
и таксиметар се поново укључује.
Члан 25.
Такси возач је дужан да наручени превоз заврши доласком на одредиште које одређује корисник превоза и изда
рачун за обављени превоз у складу са Законом.
Такси возач, који због квара на возилу или другог оправданог разлога не може да заврши превоз на начин из става
1. овог члана, дужан је да кориснику превоза обезбеди други такси превоз.

налази:

Члан 26.
За време обављања такси превоза у такси возилу, на видном месту за корисника превоза, мора да се
-оверен таксиметар,
-оверен ценовник,
- важећа такси дозвола возача .
У такси возилу којим се обавља такси превоз, поред ствари из става 1. овог члана, мора да се налази:
-одобрење за обављање такси превоза,
- важећа такси дозвола возила,
-потврда о баждареном таксиметру,
-решење о регистрацији из АПР-а,
-уговор о раду,
-пријава на обавезно социјално осигурање (образац М).

Члан 27.
За време обављања такси превоза возило мора да испуњава услове из члана 10. ове одлуке.
На возилу, осим ознака прописаних овом одлуком, могу се постављати друге ознаке или рекламе,у складу
са овом одлуком и прописима који регулишу ову област.

Члан 28.
За време обављања такси превоза такси возач мора бити уредно одевен, да се према корисницима превоза
односи са пажњом и не сме пушити у такси возилу за време вожње.
Такси возачу није допуштено да обавља такси превоз под утицајем алкохола, дроге или других опојних
средстава.
Члан 29.
Такси возач је дужан да уз корисника превоза прими и његов пртљаг.
У делу такси возила намењеном за превоз путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг
корисника превоза.
Такси возач може да уз корисника превоза прими и његове кућне љубимце (мале псе, мачке и питоме мале
животиње).
Члан 30.
Такси возач не сме да превози децу млађу од шест година без пратње одрасле особе. Такси возач је дужан
при превозу деце да поштује одредбе прописа о безбедности саобраћаја којима се регулише превоз деце у
моторном возилу.
Члан 31.
Такси возач може да одбије превоз:
- ако је лице под утицајем алкохола, дроге или других опојних средстава;
- ако постоји оправдана опасност да би корисник превоза могао да угрози његову сигурност;
- ако постоје други оправдани разлози.
Члан 32.
Након завршетка вожње такси возач је дужан да прегледа такси возило, а нађене ствари пријави полицији.
Члан 33.
Такси превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење кровне
ознаке "ТАXI", на давање докумената са својим пословним именом, давање одобрења за обављање делатности,
давање такси возила и друго, да омогући другим правним или физичким лицима која не испуњавају услове
прописане Законом и овом одлуком да обављају такси превоз.
Такси превоз, под условима из става 1. овог члана, може се обављати на територији општине Дољевац, за
коју превозник има важеће одобрење надлежног одељења Општинске управе.
Изузетно, превозник може обавити превоз преко или на територији општине До
љевац од кога нема
издато важеће одобрење за обављање такси превоза, ако је превоз започео на територији друге јединице локалне
самоуправе, од које превозник има издато важеће одобрење за обављање такси превоза.
Превозник који обави превоз у смислу става 3. овог члана, обавезан је да одмах по обављеном такси
превозу уклони кровну ознаку и не може да пружа услуге такси превоза на територији општине Дољевац.
Члан 34.
Правно или физичко лице које не испуњава услове прописане Законом и овом одлуком за обављање такси
превоза не може користити такси ознаке и такси исправе и друга обележја која упућују на обављање такси
превоза.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање линијског превоза.
Члан 35.
Забрањено је заустављање и паркирање такси возила уколико се на тај начин омета коришћење површина
јавне намене.
V ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 36.
Такси стајалиште је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној површини које је одређено и
уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем путника и које је обележено саобраћајном сигнализацијом
сходно прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на јавним путевима.
Локацију такси стајалишта и број такси места на стајалишту утврђује Општинско веће посебним
решењем, на предлог надлежног одељења Општинске управе.

Члан 37.
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси возила, у оквиру такси
стајалишта и уписује се натпис " ТАXI".
На почетку такси стајалишта поставља се вертикални саобраћајни знак за означавање такси стајалишта.
Члан 38.
На такси стајалишту могу стати само такси возила у складу са одредбама ове одлукe.
Такси возила стају на такси стајалишту, према редоследу доласка, само у оквиру обележених места и на
начин како је дефинисано хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом.
За време стајања такси возила на такси стајалишту такси возач је дужан да остане поред возила или у
возилу.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена прописима Општине за
међумесни превоз путника.
VI ЦЕНА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 39.
Цена за обављање такси превоза утврђује се у оквиру такси тарифе.
Такси тарифа је скуп јединичних цена за:
- старт;
- пређени километар;
- време чекања;
-долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду;
Такси тарифа из става 2. овог члана примењује се узависности од доба дана или ноћи, од дана у недељи
(радни дан, недеља или државни празник) и др.
Висину јединичних цена из става 2. овог члана утврђује Општинско веће посебним решењем на предлог
надлежног одељења Општинске управе.
Члан 40.
Превозник је дужан да донесе ценовник, у складу са ценом из члана 39. ове одлуке, који оверава
надлежно одељење Општинске управе.
Таксиметар мора бити подешен у складу са ценовникомиз става 1. овог члана.
Такси возач је дужан да наплати услугу превоза у износу који покаже таксиметар и за обављени превоз
изда рачун кориснику превоза.
Рачун из става 3. овог члана садржи: датум, релацију или километражу, цену превоза, потпис и печат
превозника.
Члан 41.
Ако је одредиште изван Општине Дољевац, цена се одређује између такси возача и путника слободном
погодбом пре почетка превоза.
У случају обављања превоза из става 1. овог члана такси возач је дужан да има укључен таксиметар док се
налази на територији општине Дољевац.
VII НАДЗОР

Члан 42.
Инспекцијски надзор над применом ове одлуке врши Општинска управа одељење надлежно за
инспекцијске послове преко комуналног и саобраћајног инспектора.
У обављању послова из става 2. овог члана, надлежни инспектор има овлашћења да предузима Законом
прописане превентивне мере, подноси захтев за покретање прекршајног поступка и издаје прекршајни налог, за
прекршаје за које су овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном износу.
Члан 43.
Прекршајни налог надлежни инспектор издаје у писаној форми у складу са Законом којим је прописана
садржина прекршајног налога.
Прекршајни налог се састоји од оригинала и две копије. Оригинал се уручује лицу против кога се издаје
прекршајни налог, а копије задржава Општинска управа одељење надлежно за обављање инспекцијских послова.

Прекршајни налог се уручује присутном лицу за кога се сматра да је учинило прекршај у моменту
откривања прекршаја.
Лице против кога је издат прекршајни налог својим потписом на одговарајућем месту у налогу потврђује
његов пријем.
Члан 44.
Ако је лице за кога се сматра да је учинило прекршај одсутно и када околности откривања или природа
прекршаја то захтевају, достављање прекршајног налога ће се извршити путем поште или доставне службе, у
складу са одредбама Закона о прекршајима.
Ако присутно лице против кога се издаје прекршајни налог одбије да прими налог, надлежни инспектор
ће га упозорити на последице одбијања пријема, унети у прекршајни налог забелешку о одбијању пријема, дан и
час када је пријем одбијен чиме се сматра да је прекршајни налог уручен.
Лице против кога је издат прекршајни налог прихвата одговорност за прекршај плаћањем половине
изречене казне у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога, чиме се ослобађа плаћања друге
половине изречене казне.
Ако лице против кога је издат прекршајни налог у року од осам дана од дана пријема прекршајног налога
не плати изречену казну или не поднесе захтев за судско одлучивање о издатом прекршајном налогу, сматраће се
да је прихватило одговорност пропуштањем, а прекршајни налог ће постати коначан и извршан.
Прекршајни налог са констатацијом коначности и забелешком да новчана казна није плаћена, комунални
инспектор, доставља надлежном прекршајном суду ради спровођења извршења у складу са Законом.
Лице против кога је издат прекршајни налог може прихватити одговорност за прекршај и након истека
рока од осам дана од пријема прекршајног налога ако пре поступка извршења добровољно плати целокупан износ
изречене новчане казне.
Члан 45.
Превозник и такси возач су дужни да надлежном инспектору омогуће неометано вршење послова, ставе
на увид сва потребна документа, да уроку који инспектор одреди доставе потребну документацију и поступе по
налогу инспектора.
Члан 46.
Надлежни инспектор за саобраћај у вршењу инспекцијског надзора дужан је да контролише:
- да ли се у такси возилу налазе све исправе у складу са одредбама ове Одлуке;
- да ли су такси исправе важеће;
- да ли такси возило испуњава услове из члана 10. ове Одлуке;
- начин обављања такси превоза;
- усаглашеност ценовника са таксиметром и исправом о баждарењу таксиметра,
- уговор о раду такси возача и пријаву на обавезно социјално осигурање.
Надлежни инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове одлуке, има овлашћењe
републичког инспектора за друмски саобраћај, а нарочито да:
- поднесе пријаву за покретање прекршајног поступка,
- изда прекршајни налог за прекршаје за које су овом Одлуком прописане новчане казне у фиксном
износу,
- зауставља путничка возила којима се обавља такси превоз истицањем саобраћајног знака ''СТОП
ИНСПЕКЦИЈА'',
- врши и друге послове у складу са овлашћењима из Закона о превозу путника у друмском саобраћају и
овом Одлуком.
VIII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 47.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се правно лице, новчаном казном у износу у
износу од 15.000,00 динара одговорно лице у правном лицу и новчаном казном у износу од 20.000,00 динара
предузетник за следеће прекршаје:
1. ако поступи супротно одредбама члана 18. став 2. ове одлуке;
2. ако не поступи у складу са чланом 19. став 1. ове одлуке;
3. ако не поступи у складу са чланом 20. ове одлуке;
4. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке;
5. ако поступи супротно одредбама члана 27. став 1. ове одлуке;
6. ако поступи супротно одредбама члана 33. ове одлуке;
7. ако поступи супротно одредбама члана 40. став 1. и 2. ове одлуке;

Члан 48.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се ауто-такси возач за следеће прекршаје:
1. ако поступи супротно одредбама члана 18. став 2. ове одлуке;
2. ако поступи супротно одредбама члана 22. став 3. ове одлуке;
3. ако не поступи у складу са одредбама члана 23. ове одлуке;
4. ако не поступи у складу са одредбама члана 24.став 1,2,4 и 5. ове одлуке;
5. ако поступи супротно одредбама члана 25. ове одлуке;
7. ако не поступи у складу са одредбама члана 26. став 1. и 2. алинеје 1.- 4. ове одлуке;
8. ако поступи супротно одредбама члана 27. став 1. ове одлуке;
9. ако поступи супротно одредбама члана 29. став 1. и 2. ове одлуке;
10. ако поступи супротно одредбама члана 30. ове одлуке;
11. ако поступи супротно одредбама члана 32. ове одлуке;
12. ако поступи супротно одредбама члана 40. став 3. ове одлуке;
13. ако поступи супротно одредбама члана 41. став 2. ове одлуке;
Члан 49.
Новчаном казном у фиксном износу од 20.000,00 динара,за коју се издаје прекршајни налог, казниће се
ауто-такси возач за следеће прекршаје:
1. ако поступи супротно одредбама члана 21. став 2. ове одлуке;
2. ако поступи супротно одредбама члана 22.став 1. и 2. ове одлуке;
3. ако поступи супротно одредбама члана 28. ове одлуке;
4. ако поступи супротно одредбама члана 35. ове одлуке;
5. ако поступи супротно одредбама члана 38. ове одлуке;
Члан 50.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара казниће се за прекршај правно лице ако за обављање
такси превоза ангажује физичко лице супротно одредбама члана 9. ове одлуке.
Члан 51.
Новчаном казном у износу од 15.000,00 динара казниће се за прекршај физичко лице које у правном лицу
обавља такси превоз супротно одредбама члана 9. ове одлуке.
IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.
Општинско веће је дужно да акте из члана 3, (саобраћајно –технички услови) 10. став 3, члана 12. став 3
ове одлуке донесе у року од 30 дана од почетка примене ове одлуке.
Општинско веће је дужно да решење о цени такси превоза из члана 39 став 4. ове одлуке донесе до
почетка примене ове одлуке.
Члан 53.
Правна лица и предузетници који обављају делатност такси превоза дужни су да своје пословање ускладе
са Законом и одредбама ове одлуке у року од 40 дана од почетка њене примене.
Члан 54.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу Града Ниша».
Број: 344-2
У Дољевцу, дана 13.03.2017.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДНИК,
Дејан Смиљковић

