На основу члана 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", број 68/2015), члана
35. став 2. и члана 39. став 2. и 3. Закона о прекршајима ("Сл. гласник РС", број 65/2013, 13/2016 и 98/2016ОУС), члана 20. став 1. тачка 13. и члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Србије“, број 129/2007, 83/2014 - др. закон и 101/2016) и члана Статута општине Велико
Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште“, бр 5/2018- пречишћен текст), Скупштина општине
Велико Градиште , на 18. седници одржаној 16.07.2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин и ближи услови обављања такси превоза путника и ствари на
територији општине Велико Градиште (у даљем тексту: такси превоз).
Члан 2.
Такси превоз јесте ванлинијски превоз путника који се обавља путничким аутомобилом који испуњава услове
прописане законом и овом Одлуком. Такси превоз може да обавља предузетник, привредно друштво, односно
друго правно лице регистровано за обављање ове делатности, који испуњавају услове прописане законом и
овом Одлуком (у даљем тексту: превозник).
Члан 3.
Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник, запослен или радно ангажован код
предузетника или у привредном друштву, односно другом правном лицу, а у складу са законом и овом
Одлуком (у даљем тексту: такси возач).
Такси возило је фабрички произведен путнички аутомобил намењен за обављање такси превоза које испуњава
услове прописане законом, другим прописима и овом Одлуком (у даљем тексту: такси возило).
Члан 4.
Превозник може да отпочне са радом, односно да обавља такси превоз, када поред законом утврђених услова,
испуни и услове прописане овом Одлуком.
Члан 5.
Орган управе за послове саобраћаја и Одељење за инспекцијске послове – инспектор за саобраћај општине
Велико Градиште квартално, а по потреби и чешће, подносе извештај Општинском већу општине Велико
Градиште о стању такси превоза на територији општине Велико Градиште.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 6.
За обављање такси превоза предузетник, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и следеће
услове:
1. да је регистрован за обављање делатности такси превоза у складу са законом и овом Одлуком и да има
пословно седиште на територији општине Велико Градиште, што се доказује документом о регистрацији у
регистру привредних субјеката не старијим од месец дана или фотокопијом овог документа;
2. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање три године, што се доказује фотокопијом возачке дозволе;
3. да има важеће лекарско уверење о способности возача за управљање возилом којим се обавља такси превоз,
што се доказује фотокопијом лекарског уверења;

4. да је власник возила, односно прималац лизинга, што се доказује фотокопијом саобраћајне дозволе, односно
фотокопијом потврде о регистрацији возила, а у случају да возило није регистровано, фотокопијом документа
којим се доказује да је власник возила, односно прималац лизинга;
5. да возило испуњава услове за обављање такси превоза, што се доказује Решењем Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору, у складу са законом и чланом 10. ове Одлуке;
6. да није правноснажно осуђивано на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и
тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што се доказује уверењем
надлежног суда које није старије од 30 дана или фотокопијом овог документа.
Члан 7.
За обављање такси превоза, привредно друштво, односно друго правно лице за обављање ове делатности,
поред услова прописаних законом, мора да испуњава и следеће услове:
1. да је регистровано за обављање делатности такси превоза у складу са законом и овом Одлуком и да има
пословно седиште на територији општине Велико Градиште што се доказује документом о регистрацији у
регистру привредних субјеката не старијим од месец дана или фотокопијом овог документа;
2. да је власник возила, односно прималац лизинга, што се доказује фотокопијом саобраћајне дозволе, односно
фотокопијом потврде о регистрацији возила, а у случају да возило није регистровано, фотокопијом документа
којим се доказује да је власник возила, односно прималац лизинга;
3. да возило испуњава услове за обављање такси превоза, што се доказује Решењем Одељења за привредни и
економски развој и дијаспору, у складу са законом и чланом 10. ове Одлуке.
Члан 8.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз, као предузетник или
као запослени код правног лица, што се доказује документом ПИО фонда да је на дан издавања акта у радном
односу или фотокопијом овог документа.
Такси возач, поред услова прописаних законом, мора да испуњава и следеће услове:
1. да има возачку дозволу „Б“ категорије најмање три године, што се доказује фотокопијом возачке дозволе;
2. да има важеће лекарско уверење о способности возача за управљање возилом којим се обавља такси превоз,
што се доказује фотокопијом лекарског уверења;
3. да није правноснажно осуђивано на казну затвора дужу од две године за кривично дело против живота и
тела, полне слободе, против безбедности јавног саобраћаја и јавног реда и мира, што се доказује уверењем
надлежног суда које није старије од 30 дана или фотокопијом овог документа.
Члан 9.
Такси возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних законом и другим прописима, мора да
испуњава и следеће услове:
1. да има таксиметар који мора бити исправан, баждарен на важеће тарифе, пломбиран и постављен тако да
износ који се откуцава буде видљив и да се његовим укључењем светло на кровној ознаци из тачке 5. овог
става искључује;
2. да има исправан противпожарни апарат са важећим роком употребе, на приступачном месту;
3. да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење, да је чисто, уредно, обојено и без
унутрашњих и спољашњих оштећења;
4. да је важећи ценовник услуга постављен у такси возилу тако да је путнику видљив;
5. да на крову возила има кровну ознаку са натписом „TAXI“, која је са обе стране истог изгледа, постављена
паралелно са ветробранским стаклом и опремљена уређајем за осветљење;

6. да је регистровано у ПС Велико Градиште са издатим регистарским таблицама чија регистарска ознака
садржи латинична слова ТX на задње две позиције;
8. да је технички исправно у складу са прописима који регулишу јавни превоз.
На крову такси возила иза кровне ознаке "TAXI" може се налазити рекламни пано. Рекламни пано мора бити
постављен тако да не заклања кровну ознаку "TAXI". Возила такси превозника могу да садрже видна обележја
других превозника само уз издату писану сагласност превозника чија обележја користе. Превозник је обавезан
да искључи таксиметар када се истим не обавља такси превоз.
Члан 10.
Захтев за издавање Решења којим се утврђује да возило испуњава услове за обављање такси превоза подноси
се Одељењу за инспекцијске послове – саобраћајном инспектору. Саобраћајни инспектор врши преглед возила
и проверава испуњеност услова прописаних законом и овом Одлуком и доноси Решење са роком важења до
годину дана. Саобраћајни инспектор може донети Решење којим се утврђује да возило испуњава услове за
обављање такси превоза и за нерегистрована возила уз обавезу превозника да у року одређеном у Решењу
испуни услове из члана 9. став 1. тачка 1, 6. и 7. ове Одлуке. На основу донетих решења.
Свако издато Решење Саобраћајни инспектор је дужан да достави Одељењу за привредни и економски развој
и дијаспору.
Одељење за привредни и економски развој и дијаспору води – регистар такси возила.
III ТАКСИ ДОЗВОЛА
Члан 11.
Такси дозвола је идентификациона исправа која представља доказ да превозник испуњава услове за обављање
такси превоза у складу са законом и овом Одлуком, коју такси возач носи са собом приликом обављања
делатности и коју је дужан да покаже на захтев овлашћеног лица. Предузетник, привредно друштво, односно
друго правно лице може да обавља такси превоз само ако има издату важећу такси дозволу.
Превозник не може било којом својом радњом која се односи на давање на коришћење кровне ознаке са
називом „ТАXI“, давање докумената са својим пословним именом, давање такси дозволе, давање такси возила
и друго да омогући другом предузетнику, привредном друштву односно другом правном или физичком лицу
које не испуњава услове прописане законом и овом Одлуком да обавља такси превоз путника.
Предузетник или такси возач запослен код правног лица може да обавља такси превоз само ако му је издата
важећа такси дозвола на име превозника чијим возилом обавља такси превоз.
Члан 12.
Изглед такси дозволе дефинише Орган управе надлежан за послове саобраћаја општине Велико Градиште.
Члан 13.
Такси дозвола садржи следеће податке:
1. редни број из регистра;
2. фотографију такси возача;
3. матични број и пословно име превозника;
4. статус такси возача (предузетник или запослени);
5. име и презиме и јединствени матични број;
6. адресу пребивалишта;
7. рок важења.

Члан 14.
Такси дозвола возача издаје се са роком важења од три године.
Члан 15.
Захтев за издавање такси дозволе подноси се Органу управе надлежном за послове саобраћаја општине Велико
Градиште.
Предузетник, привредно друштво, односно друго правно лице уз захтев за издавање такси дозволе, подноси
доказе да су испуњени услови предвиђени чланом 8. ове Одлуке и доказ о регистрацији у регистру привредних
субјеката за обављање делатности такси превоза не старији од месец дана.
Предузетник који подноси захтев за издавање такси дозволе возача у своје име, не подноси документацију
предвиђену чланом 8. став 1. тачка 3. ове Одлуке.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја по утврђивању испуњености услова из става 2. овог члана, у
року од три дана од дана подношења уредног захтева доноси Решење којим се утврђује да су испуњени услови
за издавање такси дозволе и на основу донетог решења издаје такси дозволу.
О издатим такси дозволама Орган управе надлежан за послове саобраћаја води регистар. Орган управе
надлежан за послове саобраћаја на основу увида у регистар из претходног става овог члана издаје Потврде о
издатим такси дозволама.
Такси возач може да има само једну важећу такси дозволу.
Tакси превозници дужни су да приликом преузимања такси дозволе покажу на увид оригинална документа
чије су фотокопије доставили у складу са чланом 6, 7. или 8. ове Одлуке, а у супротном, такси дозвола неће
бити издата.
Члан 16.
Превозник је дужан да:
•
•

•

•
•

сваку промену података коју садржи такси дозвола у смислу ове Одлуке писаним путем пријави
Органу управе надлежном за послове саобраћаја, у року од петнаест дана од дана настале промене;
у случају трајног престанка обављања делатности такси превоза, писаним путем обавести Орган
управе надлежан за послове саобраћаја у року од петнаест дана од дана доношења решења Агенције за
привредне регистре и врати такси дозволу;
у случају привременог прекида обављања делатности такси превоза, о томе писаним путем обавести и
врати Одељењу за инспекцијске послове – саобраћајном инспектору такси дозволу издату на име
превозника до престанка привременог прекида;
4. на захтев Одељења за инспекцијске послове – саобраћајног инспектора, достави податке о
запосленим такси возачима и податке о такси возилима;
5. Органу управе надлежном за послове саобраћаја писаним путем врати такси дозволу најкасније у
року од петнаест дана од дана престанка неког од услова за њено издавање.
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА

Члан 17.
Такси стајалишта (у даљем тексту: стајалишта) су површине јавне намене, одређене за такси возила у току
обављања такси превоза.
Стајалишта су јавна, и као таква доступна су свим такси превозницима под истим условима.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја уз претходно прибављену сагласност Општинског већа општине
Велико Градиште одређује локације стајалишта (отварање нових стајалишта, укидање постојећих и
одређивање броја места на стајалиштима).
Члан 18.
Стајалишта могу да буду стална, привремена и повремена.
Стална стајалишта су одређене и уређене површине јавне намене за организовано обављање такси превоза,
односно за укрцај и искрцај путника. Привремена стајалишта су одређене површине јавне намене које су

планом предвиђене за другу намену, а до привођења земљишта планираној намени могу се привремено
одредити за организовано обављање такси превоза, односно за укрцај и искрцај путника. Повремена
стајалишта су одређене површине јавне намене које се користе за време одржавања сајмова, пијаца, већих
спортских и културних манифестација и значајних скупова. Стајалишта се обележавају хоризонталном и
вертикалном саобраћајном сигнализацијом у складу са важећим прописима и стандардима.
Члан 19.
О постављању вертикалне и обележавању хоризонталне саобраћајне сигнализације на стајалиштима,
одржавању постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању стајалишта у зимским и летњим условима, стара
се управљач општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште.
Члан 20.
На стајалишту се такси возила постављају у складу са сигнализацијом и у границама обележених такси места.
За време коришћења стајалишта такси возач је обавезан да се налази у свом такси возилу или поред њега.
Такси возач не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за градски и приградски превоз путника
на територији општине Велико Градиште.
V НАЧИН РАДА ТАКСИ ВОЗАЧА
Члан 21.
За време обављања такси превоза, такси возач, поред услова прописаних законом и другим прописима, код
себе мора да има:
• важећу такси дозволу издату на име превозника чијим возилом обавља такси превоз,
•
уговор о раду за запосленог код правноg лицa.
Члан 22.
Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта, као и лични
пртљаг путника, а остали пртљаг дужан је да превезе у границама пртљажног простора.
Члан 23.
Такси возач је обавезан да се за време обављања такси превоза према путницима опходи са пажњом и
поштовањем.
Такси возач је обавезан да за време обављања такси превоза буде уредан и чист, пристојно одевен и не сме
пушити у такси возилу за време вожње.
Члан 24.
Такси возач је обавезан да приликом отпочињања превоза, укључи таксиметар на одговарајућу тарифу и да га
искључи одмах након завршеног превоза. У случају да такси возач не укључи таксиметар приликом
отпочињања превоза, путник није у обавези да плати цену услуге такси превоза.
Члан 25.
Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који путник
одреди, а у складу са важећим режимом саобраћаја.
VI КРОВНА ОЗНАКА
Члан 26.
Такси возач је дужан да кровну ознаку држи укључену (осветљену) увек када је возило слободно.

Кровна ознака осим истакнутог натписа „TAXI“ може да садржи пословно име или назив превозника и
гаражни број возила.
Превозник може да користи кровну ознаку са натписом „TAXI“ која садржи и пословно име другог
превозника само уз сагласност превозника чије је пословно име на кровној ознаци.
На кровној ознаци не могу се постављати други натписи осим натписа из става 2. и 3. овог члана.
Превозник је обавезан да са крова возила уклони кровну ознаку „TAXI“ или покрије, када такси возило не
користи за обављање такси превоза.
VII ЦЕНА УСЛУГЕ ОБАВЉАЊA ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 27.
Општинско веће општине Велико Градиште на предлог Органа управе надлежног за послове саобраћаја
општине Велико Градиште одређује економски најнижу цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз
обавља на територији општине Велико Градиште.
Такси тарифа је укупна цена такси превоза коју чини збир појединачних цена, и то цена: за старт, по једном
пређеном километру, по времену чекања, по доласку на адресу по позиву и по комаду пртљага који се превози,
при чему се путници морају обавестити пре уласка у такси возило уколико се врши наплата превоза пртљага,
која се одређује у зависности од доба дана или ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или празник) и
подручја на коме се вожња обавља (територија једне или више општина или градова) и која је учитана у мерни
инструмент (таксиметар). Сви попусти и умањења цена у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора
обављати на територији општине Велико Градиште, не смеју бити нижи од економски најниже цене коју је
утврдило Општинско веће општине Велико Градиште.
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са ставом 1. овог члана.
Члан 28.
У случају немогућности да заврши започети такси превоз због околности на које није могао да утиче (радови
на путу, елементарна непогода и слично), такси возачу припада као накнада износ који покаже таксиметар у
моменту прекида такси превоза, осим у случају квара такси возила, када му не припада накнада. У случају
квара такси возила, такси возач је дужан да под истим условима путнику обезбеди наставак започетог такси
превоза другим такси возилом.
VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 29.
Предузетнику престаје важност такси дозволе, односно решења на основу којег је издата такси дозвола и иста
се сматра неважећом у случају:
1. истека рока на који је такси дозвола издата;
2. ако престане да постоји неки од услова из члана 6. и 8. ове Одлуке;
3. одјаве из регистра привредних субјеката и
4. у другим случајевима предвиђеним законом за престанак рада предузетника и овом Одлуком.
Привредном друштву, односно другом правном лицу престаје важност такси дозволе, односно решења на
основу којег је издате такси дозволе и исте се сматра неважећом у случају:
1. истека рока на који је такси дозвола издата;
2. ако престане да постоји неки од услова из члана 7. и 8. ове Одлуке;
3. одјаве из регистра привредних субјеката и
4. у другим случајевима предвиђеним законом за престанак рада привредног друштва, односно другог правног
лица и овом Одлуком.

Превозник је дужан да Органу управе надлежном за послове саобраћаја врати неважећу такси дозволу
најкасније у року од 15 дана од дана престанка важења такси дозволе.
Уколико предузетник не поступи у складу са чланом 16. став 1. тачка 3. ове Одлуке, Одељење за инспекцијске
послове – саобраћајни инспектор, донеће Решење којим се налаже враћање такси дозволе издате на име
предузетника до престанка привременог прекида обављања делатности.
Забрањено је да предузетник и такси возач запослен код правног лица обављају такси делатност за време
привременог прекида обављања такси делатности. Превозник и такси возач којима је привремено одузета
такси дозвола не могу да обављају такси превоз до отклањања утврђене неправилности.
Одељење за инспекцијске послове – саобраћајни инспектор на основу добијених докумената ПИО фонда о
унетим подацима у матичну евиденцију за осигуранике за такси возаче који поседују важећу такси дозволу
саставља извештај и исти доставља Органу управе надлежном за послове саобраћаја.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја на основу доказа о престанку услова из члана 6, 7. и 8. ове
Одлуке или на основу захтева који подноси Одељење за инспекцијске послове – саобраћајни инспектор,
доноси Решење о престанку важности решења из члана 15. став 4. ове Одлуке и исто доставља Одељењу за
инспекцијске послове општинске управе општине Велико Градиште.
Орган управе надлежан за послове саобраћаја на основу доказа о престанку услова из члана 6. став 1. тачка 2,
3, 4, 5. и 6. ове Одлуке или на основу захтева који подноси Одељење за инспекцијске послове – саобраћајни
инспектор, доноси Решење о престанку важности решења из члана 15. став 6. ове Одлуке и исто доставља
Агенцији за привредне регистре.
IX НАДЗОР
Члан 30.
Надзор над применом ове Одлуке врши Орган управе надлажан за послове саобраћаја. Послове инспекцијског
надзора над применом ове Одлуке и других аката донетих на основу ове Одлуке врши Одељење за
инспекцијске послове – инспектор за саобраћај.
Превозник је дужан да саобраћајном инспектору омогући неометано вршење инспекцијског надзора, да без
одлагања омогући увид у захтевану документацију и податке, као и да у року који се одреди достави потребне
податке и поступи по Решењу саобраћајног инспектора. Такси возач је дужан да саобраћајном инспектору
омогући неометано вршење инспекцијског надзора и да без одлагања омогући увид у захтевану документацију
и податке.
Члан 31.
Саобраћајни инспектор у вршењу послова инспекцијског надзора има дужности и овлашћења утврђена
законом и овом Одлуком, односно да:
1. врши преглед возила којима се обавља такси превоз и контролише потребну документацију превозника,
такси возила и такси возача;
2. контролише да ли је престао неки од услова за обављање ауто-такси превоза и поднесе захтев Органу
управе надлежном за послове саобраћаја за покретање поступка за престанак важности решења из члана 15.
став 4. и 6. ове Одлуке;
3. нареди отклањање недостатака у погледу испуњености прописаних услова и начина обављања такси
превоза;
4. изда прекршајни налог;
5. поднесе захтев за покретање прекршајног поступка надлежном органу за прекршаје;
6. искључи такси возило којим се врши такси превоз противно одредбама закона и ове Одлуке, одреди место
паркирања и одузме такси дозволу, саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од пет дана, а у
случају поновног искључивања такси возила истог превозника у трајању од десет дана;

7. привремено одузме такси дозволу, којом је утврђено право на обављање делатности до отклањања утврђене
неправилности и изда потврду о одузимању исте;
8. привремено одузме такси возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа, до
правноснажног окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе и изда Решење о одузимању
такси возила;
9. квартално, односно најмање на свака три месеца прибавља документа ПИО фонда о унетим подацима у
матичну евиденцију за осигуранике за такси возаче који поседују важећу такси дозволу;
10. предузима друге радње у складу са овом Одлуком и законским овлашћењима.
Члан 32.
Привремено одузето такси возило које је употребљено за извршење прекршаја или привредног преступа чува
се на посебном паркиралишту које одреди Општенско веће општине Велико Градиште до правноснажног
окончања прекршајног, односно поступка за привредне преступе, о трошку превозника. Чување и поступање
са такси возилом из става 1. овог члана врши се у складу са актом о начину одузимања, чувања и поступања са
такси возилом који прописује министар надлежан за послове саобраћаја.
Члан 33.
У случају да Одељење за инспекцијске послове – саобраћајни инспектор у поступку вршења инспекцијског
надзора уочи повреду прописа из надлежности другог органа, обавестиће о томе, писаним путем, надлежни
орган.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 34.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога привредно друштво, односно друго правно лице ако:
1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз на видном месту за корисника превоза не налази уграђен
исправан, оверен таксиметар, баждарен на важеће тарифе (члан 9. став 1. тачка 1.);
2. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази исправан противпожарни апарат са важећим
роком употребе на приступачном месту (члан 9. став 1. тачка 2.);
3. на крову возила нема кровну ознаку са натписом ''TAXI'', која је са обе стране истог изгледа, постављена
паралелно са ветробранским стаклом и опремљена уређајем за осветљење (члан 9. став 1. тачка 5.);
4. такси возило којим се обавља такси превоз није регистровано у ПС Велико Градиште са издатим
регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова ТX на задње две позиције (члан 9.
став 1. тачка 6.);
5. превозник није уклонио таксиметар из путничког возила када се истим не обавља такси превоз (члан 9. став
5.);
6. обавља такси превоз, а нема издату важећу такси дозволу (члан 11. став 2.);
7. обавља такси превоз а нема издату важећу такси дозволу на име превозника чијим возилом обавља такси
превоз (члан 11. став 4.);
8. у случају привременог прекида обављања делатности такси превоза, о томе писаним путем не обавести и не
врати Одељењу за инспекцијске послове – саобраћајном инспектору такси дозволу издату на име превозника
до престанка привременог прекида (члан 16. став 1. тачка 3.);
9. на захтев Одељења за инспекцијске послове – саобраћајног инспектора достави податке о запосленим такси
возачима и податке о такси возилима (члан 16. став 1. тачка 4.);
10. за време обављања такси превоза, такси возач код себе нема уговор о раду за запосленог у привредном
друштву, односно другом правном лицу (члан 21. став 1. тачка 3.);
11. кровна ознака такси возила није у складу са чланом 26. став 2, 3. и 4. ове Oдлуке;

12. са крова возила не уклони кровну ознаку "TAXI", када такси возило не користи за обављање такси превоза
(члан 26. став 5.);
13. правно лице коме је привремено одузета такси дозвола обавља такси превоз пре отклањања утврђене
неправилности (члан 29. став 6.);
14. правно лице саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење инспекцијског надзора, без одлагања
не омогући увид у захтевану документацију и податке, као и да у року који се одреди не достави потребне
податке и не поступи по Решењу саобраћајног инспектора (члан 30. став 4.). За прекршај из става 1. овог члана
новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се издавањем прекршајног налога одговорно
лице у привредном друштву, односно у другом правном лицу.
Члан 35.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога привредно друштво, односно друго правно лице ако:
1. се укључивањем таксиметра светло на кровној ознаци не искључује (члан 9. став 1. тачка 1.);
2. такси возило којим се обавља такси превоз нема исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
није чисто, уредно, обојено и без унутрашњих и спољних оштећења (члан 9. став 1. тачка 3);
3. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази важећи ценовник услуга постављен у такси
возилу тако да је видљив путнику (члан 9. став 1. тачка 4);
4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази полиса осигурања путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу (члан 9. став 1. тачка 7);
5. је рекламни пано постављен тако да заклања кровну ознаку ''TAXI'' (члан 9. став 3);
6. такси возило превозника садржи видна обележја другог превозника, без писмене сагласности превозника
чија обележја користи (члан 9. став 4);
7. поступи супротно одредбама члана 28. ове Oдлуке.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се
издавањем прекршајног налога одговорно лице у привредном друштву, односно у другом правном лицу.
Члан 36.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога предузетник ако:
1. се у такси возилу којим се обавља такси превоз на видном месту за корисника превоза не налази уграђен
исправан, оверен таксиметар, баждарен на важеће тарифе (члан 9. став 1. тачка 1);
2. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази исправан противпожарни апарат са важећим
роком употребе на приступачном месту (члан 9. став 1. тачка 2);
3. на крову возила нема кровну ознаку са натписом ''TAXI'', која је са обе стране истог изгледа, постављена
паралелно са ветробранским стаклом и опремљена уређајем за осветљење (члан 9. став 1. тачка 5);
4. такси возило којим се обавља такси превоз није регистровано у ПС Велико Градиште
са издатим регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи латинична слова ТX на задње две
позиције (члан 9. став 1. тачка 6);
5. превозник није уклонио таксиметар из путничког возила када се истим не обавља такси превоз (члан 9. став
5);
6. обавља такси превоз, а нема издату важећу такси дозволу (члан 11. став 2);
7. обавља такси превоз а нема издату важећу такси дозволу на име превозника чијим возилом обавља такси
превоз (члан 11. став 3);
8. у случају привременог прекида обављања делатности такси превоза, о томе писаним путем не обавести и не
врати Одељењу за инспекцијске послове – саобраћајном инспектору такси дозволу издату на име превозника
до престанка привременог прекида (члан 16. став 1. тачка 3);

9. на захтев Одељења за инспекцијске послове – саобраћајног инспектора достави податке о запосленим такси
возачима и податке о такси возилима (члан 16. став 1. тачка 4);
10. за време обављања такси превоза, такси возач код себе нема уговор о раду за запосленог код предузетника
(члан 21. став 1. тачка 3);
11. приликом отпочињања превоза, не укључи таксиметар на одговарајућу тарифу (члан 24. став 1);
12. кровна ознака такси возила није у складу са чланом 26. став 2, 3. и 4. ове Oдлуке;
13. са крова возила не уклони кровну ознаку "TAXI", када такси возило не користи за обављање такси превоза
(члан 26. став 5);
14. обавља такси делатност за време привременог прекида обављања такси делатности (члан 29. став 5);
15. предузетник коме је привремено одузета такси дозвола обавља такси превоз пре отклањања утврђене
неправилности (члан 29. став 6);
16. предузетник саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење инспекцијског надзора, без одлагања
не омогући увид у захтевану документацију и податке, као и да у року који се одреди не достави потребне
податке и не поступи по Решењу саобраћајног инспектора (члан 30. став 4).
Члан 37.
Новчаном казном у фиксном износу од 8.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
предузетник ако:
1. се укључивањем таксиметра светло на кровној ознаци не искључује (члан 9. став 1. тачка 1);
2. такси возило којим се обавља такси превоз нема исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење,
није чисто, уредно, обојено и без унутрашњих и спољних оштећења (члан 9. став 1. тачка 3);
3. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази важећи ценовник услуга постављен у такси
возилу тако да је видљив путнику (члан 9. став 1. тачка 4);
4. се у такси возилу којим се обавља такси превоз не налази полиса осигурања путника од последица
несрећног случаја у јавном превозу (члан 9. став 1. тачка 7);
5. је рекламни пано постављен тако да заклања кровну ознаку ''TAXI'' (члан 9. став 3);
6. такси возило превозника садржи видна обележја другог превозника, без писмене сагласности превозника
чија обележја користи (члан 9. став 4);
7. на стајалишту такси возило не постави у складу са сигнализацијом и у границама обележених такси места
(члан 20. став 1);
8. за време коришћења стајалишта се не налази у свом такси возилу или поред њега (члан 20. став 2);
9. за време обављања такси превоза код себе нема важећу такси дозволу издату на име превозника чијим
возилом обавља такси превоз (члан 21. став 1. тачка 1);
10. не прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта, као и лични пртљаг путника, а
остали пртљаг не превезе у границама пртљажног простора (члан 22);
11. се за време обављања такси превоза према путницима не опходи са пажњом и поштовањем (члан 23. став
1);
12. није за време обављања такси превоза уредан и чист, пристојно одевен и пуши у такси возилу за време
вожње (члан 23. став 2);
13. путника не превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који путник одреди, а у складу са
важећим режимом саобраћаја (члан 25);
14. кровну ознаку не држи укључену увек када је возило слободно (члан 26. став 1);
15. поступи супротно одредбама члана 28. ове Oдлуке.
Члан 38.
Новчаном казном у фиксном износу од 5.000,00 динара казниће се за прекршај, издавањем прекршајног
налога, такси возач – предузетник, односно запослен у привредном друштву, односно другом правном лицу
ако:

1. за време коришћења стајалишта се не налази у свом такси возилу или поред њега (члан 20. став 2);
2. за време обављања такси превоза код себе нема важећу такси дозволу издату на име превозника чијим
возилом обавља такси превоз (члан 21. став 1. тачка 1);
3. за време обављања такси превоза, такси возач код себе нема уговор о раду за запосленог у привредном
друштву, односно другом правном лицу (члан 21. став 1. тачка 3);
4. приликом отпочињања превоза, не укључи таксиметар на одговарајућу тарифу (члан 24. став 1);
5. путника не превезе најкраћим путем до места опредељења или путем који путник одреди, а у складу са
важећим режимом саобраћаја (члан 25);
6. кровну ознаку не држи укључену увек када је возило слободно (члан 26. став 1);
7. такси возач коме је привремено одузета такси дозвола обавља такси превоз пре отклањања утврђене
неправилности (члан 29. став 6);
8. такси возач саобраћајном инспектору не омогући неометано вршење инспекцијског надзора и без одлагања
не омогући увид у захтевану документацију и податке (члан 30. став 4).
Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 2.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног налога
такси возач запослен код правног лица или предузетник ако:
1. на стајалишту такси возило не постави у складу са сигнализацијом и у границама обележених такси места
(члан 20. став 1);
2. не прими у возило сваког путника у границама расположивих седишта, као и лични пртљаг путника, а
остали пртљаг не превезе у границама пртљажног простора (члан 22);
3. се за време обављања такси превоза према путницима не опходи са пажњом и поштовањем (члан 23. став 1);
4. није за време обављања такси превоза уредан и чист, пристојно одевен, и пуши у такси возилу за време
вожње (члан 23. став 2).
Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од 30.000,00 динара казниће се за прекршај издавањем прекршајног
налога управљач општинских путева и улица на територији општине Велико Градиште, а којем је поверено
обављање послова који су утврђени чланом 19. ове Одлуке ако не постави вертикалну и хоризонталну
сигнализацију на стајалиштима и не одржава стајалишта у зимским и летњим условима.
За прекршај из става 1. овог члана новчаном казном у фиксном износу од 10.000,00 динара казниће се
издавањем прекршајног налога одговорно лице управљача општинских путева и улица на територији општине
Велико Градиште.
XI НАДЛЕЖНОСТ ОРГАНА ЗА РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ
Члан 41.
Против Решења Органа управе надлежног за послове саобраћаја и Одељења за инспекцијске послове саобраћајној инспекцији може се изјавити жалба надлежном другостепеном органу у року од осам дана од
дана пријема решења.
XII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 42.
Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи Одлука о измени одлуке о јавном превозу путника, ствари и
такси превозу на територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште
бр.1/2018“) и престају да важе чланови 28-35 Одлуке о јавном превозу путника, ствари и такси превозу на
територији општине Велико Градиште („Службени гласник општине Велико Градиште бр.5/2017“)

Члан 43.
Правна лица и предузетници који обављају делатност такси превоза дужни су да усклађују своје пословање са
овом одлуком у року од три месеца од дана почетка примене ове Одлуке.
Члан 44.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Општине Велико
Градиште“
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