На основу члана 7, Закона о превозу у друмском саобраћају («Сл. Гласник РС»,
број 46/95, 66/01, 61/05 и 62/06) и члана 138. Статута општине Владичин Хан («Сл.
Гласник Пчињског округа број 21/08) Скупштина општине Владичин Хан, на седници
одржаној дана 30.04.2009. године донела је

ОДЛУКУ
О ОРГАНИЗАЦИЈИ И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА И СТВАРИ И АУТО-ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овом Одлуком уређује се и обезбеђује организација, начин и ближи услови за
обављање јавног превоза путника и ствари и ауто-такси превоза на територији Општине
Владичин Хан.
Члан 2.
Јавни превоз путника и ствари на територији Општине Владичин Хан може се
обављати као линијски (у даљем тексту: локални линијски превоз), ванлинијски и аутотакси превоз.

Члан 3.

Превоз у друмском саобраћају обавља се возилима која испуњавају услове
утврђене Законом о превозу у друмском саобраћају, прописима о безбедности саобраћаја
на путевима и прописима о стандардима за поједине врсте возила.
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II ЛОКАЛНИ И ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ
Члан 4.
Локални линијски превоз јесте превоз путника и ствари који се обавља на
одређеним линијама по реду вожње на територији града (градски превоз) и између два или
више насељених места на територији Општине (приградски превоз).

Члан 5.
Локални линијски превоз путника може обављати предузеће или друго правно лице (у
даљем тексту превозник) које испуњава следеће услове:


да је регистровано за обављање те врсте превоза на територији Општине
Владичин Хан,



да седиште предузећа односно другог правног лица или дела предузећа(пословна
јединица и сл.) буде на територији Општине Владичин Хан,



да је власник најмање три регистрована аутобуса,



да има обезбеђен паркинг простор за сва возила којима обавља превоз,



да испуњава и друге услове прописане законом.

1. Уређење возила
Члан 6.
Возила у локалном градском и приградском насељу морају бити једнообразна и
уредно обојена, чиста и проветрена пре укључивања на линију.
У зимском периоду, у дане када је спољна температура нижа од + 5 0 C, возило пре
изласка на линију и у току рада мора бити загрејано.
За време стајања на почетној и крајњој станици, а пре уласка путника у возило
посада возила је дужна да прегледа возило и утврди његову техничку исправност.
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Члан 7.
Возила у локалном линијском превозу морају бити обележена ознаком означеном
за информисање путника и то:
У доњем десном углу ветробранског стакла исписан назив линије,
На бочним странама исписана ознака фирме, односно назив превоза,
На прозору поред улазних врата исписан број линија и крајња станица у смеру
вожње,
Када возило не врши редован превоз или не врши примање путнике, на предњем делу
(челу) возила поставља се одговарајући натпис (гаража, проба и сл.).
Члан 8.
У локалном градском и приградском линијском превозу свако возило мора имати
противпожарни апарат, приручну апотеку по стандарду, важећи ред вожње односно
фотокопију важећег реда вожње оверену печатом и потписом овлашћеног лица
превозника, опште услове превоза и важећи и оверен ценовник.
2. Одређивање и одржавање линија
Члан 9.
Јавни превоз путника у локалном линијском саобраћају врши се ради
задовољавања потреба грађана и то:
сталним линијама на којима се превоз врши у току целе године,
сезонским линијама на којима се превоз врши у одређеном периоду године (школске линије, излетничке и сл).
ванредни превоз који се врши у посебним приликама, као што су спортске
манифестације, сајмови и сл.
Члан 10.
Сталне и сезонске линије у локалном линијском саобраћају отвара и одржава
превозник уз предходну сагласност Одељења за привреду и финансије.
Програм развоја локалног линијског превоза доноси превозник на основу стварних
потреба корисника превоза и економских услова.
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3. Ред вожње и накнада за превоз
Члан 11.
Ред вожње, опште услове превоза и цену превоза предлаже превозник.
Сагласност на предложену цену превоза доноси Општинско веће општине
Владичин Хан.
Редом вожње обезбеђује се да најкраће време вожње на линији одговара
дозвољеној брзини и густини сабораћаја на путу.
Ред вожње садржи: назив превозника, назив линије, ближе одређени правац, број
полазака на линији, врсту линија (стална или сезонска), полазну и крајњу станицу,
редослед станица и стајалишта и њихову удаљеност од полазне станице према даљинару
састављеном на основу података превозника, време поласка и доласка за сваку станицу и
стајалиште, раздобље у коме се врши превоз и рок важења реда вожње.
Члан 12.
У захтев за отварање нових линија и оверу постојећих линија превозник прилаже
решење о упису у судски регистар, ред вожње и доказ о испуњености законских услова.
Члан 13.
Регистрацију и оверу реда вожње за линијски превоз путника у градском и
приградском саобраћају врши Одељење за финансије и привреду Општине Владичин
Хан, уписом у регистар редова вожње са роком важења од годину дана.
Члан 14.
О почетку обављања локалног превоза превозник обавештава кориснике превоза
путем средстава јавног информисања или на други одговарајући начин.
Члан 15.
Превозник је дужан да се придржава регистрованог и овереног реда вожње.
За превоз у локалном линијском саобраћају, на одређеним поласцима, превозник
може укључити већи број возила ако за то постоје оправдане потребе.
Изузетно, у току важења реда вожње, локални линијски превоз може се привремено
обуставити или изменити у случајевима утврђеним законом.
Превозник је дужан да пре почетка обуставе или измене превоза у случајевима
утврђеним законом преко средстава јавног информисања или на други одговарајући начин
4

обавести општинску саобраћајну инспекцију, орган надлежан за регистрацију и оверу
реда вожње и кориснике превоза.
Члан 16.
Ред вожње, односно полазак из реда вожње брисаће се из регистра у случајевима
утврђеним законом.
Брисање реда вожње, односно полазака из регистра у случајевима утврђеним
законом врши Одељење за финансије и привреду Општине Владичин Хан.
Превознику коме је брисан ред вожње, односно полазак из регистрованог реда
вожње у случајевима утврђеним законом не може на тој релацији, у следећој календарској
години, регистровати ред вожње са већим бројем полазака од броја полазака које је имао
по извршеном брисању.
4. Ред на стајалиштима и у возилу
Члан 17.

Пријем путника у возило и њихово искрцавање у локалном линијском превозу
врши се на аутобуским станицама и стајалиштима, која су уписана у ред вожње.
Стајалишта у локалном линијском превозу су унапред утврђена и обележена места
која морају имати означену саобраћајну површину за заустављање возила, извод из реда
вожње и испуњавати друге прописане услове.
Стајалишта морају да испуњавају саобраћајне услове у погледу безбедности
сабораћаја и безбедног прилаза путника.
На јавном путу изван насељеног места као и у насељеном месту стајалишта морају
бити изграђена ван коловоза.
Стајалишта у ниши са савременим коловозним застором као и привремена
сталајишта на коловозу (на месту где нису изграђене нише) обележавају се жутом бојом и
натписом «БУС».
Површина која се користи за улазак и излазак путника из возила мора бити
изграђена ван коловоза.
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Члан 18.
Стајалиште мора бити видно обележено прописаним саобраћајним знаком.
Стајалишне ознаке могу да садрже и друге податке у циљу бољег информисања
путника.
На важним саобраћајним местима постављају се информативни панои који садрже:
план мрежне линије, извод из реда вожње са поласком и интервалима између полазака и
друге податке од важности за боље информисање путника.
О постављању и редовном одржавању стајалишних ознака и информативних паноа
стара се превозник.
Члан 19.
Стајалишта на линијама на којима је интервал између полазака дужи од 15 минута
и стајалишта на местима са великом фрекфенцијом путника морају имати надстрешнице
или чекаонице ради заштите путника од временских непогода.
Надстрешнице и чекаонице могу се постављати на другим стајалиштима.
О изградњи и уређењу стајалишта стара се предузеће којем су поверени послови
одржавања локалних и некатегорисаних путева и улица у насељима.

Члан 20.
На крајњим тачкама возна линија треба да има изграђену окретницу која
искључиво служи за саобраћај и возила у локалном линијском саобраћају ради промене
смера кретања.
Члан 21.

Посаду возила чине возач или возач и кондуктер у зависности од начина
организовања наплате у возилу.
Посада возила дужна је да за време рада носи радно одело, у складу са
Правилником превозника, и да се према путницима пристојно опходи.
Радно одело за време рада мора носити и контролно особље превозника који врши
превоз путника.
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Члан 22.
Возач је дужан да зауставља возило на свим стајалиштима.
Пре заустављања возила на стајалишту кондуктер објављује назив стајалишта. Ако
у возилу нема слободних места, посада возила је дужна да истакне објаву да је возило
попуњено или да то гласно објави.
Возач и кондуктер старају се о безбедном улажењу и излажењу путника у возило.
Сигнале за полазак и заустављање возила на стајалиште даје кондуктер.
Кондуктер не сме дати знак за полазак пре него што се увери да су сва врата
затворена.
Возач не сме кренути возилом док се не увери да су сва врата затворена.
Док је возило у покрету врата на возилу морају бити затворена.
Возач не сме напустити возило док се у њему налазе путници.
Возач не сме напустити возило док не прекине рад мотора или изврши безбедно
кочење.
Возач и кондуктер не смеју истовремено напустити возило док се исто налази у
раду на линији.
Члан 23.
Накнаду за превоз и друге услуге превоза утврђује превозник у складу са
законским прописима.
При укрцавању у возило путник је дужан да купи возну карту, или уколико је
корисник претплатне карте да исту поништи за одговарајућу вожњу код службеног лица.
На захтев овлашћеног лица путник је дужан да покаже путну исправу.
Мере према путнику који нема одговарајућу путну исправу преузима превозник у
складу са својим овлашћењима.
Члан 24.
Превозник у локалном линијском саобраћају дужан је да изда возну исправу на
основу које путник стиче право на превоз и исправу за превоз пртљага уколико се плаћа
посебна накнада за превоз пртљага.
Издавање возних исправа и исправа за превоз ручног пртљага, врши се на
станицама стајалиштима и у возилу.
Путници су дужни да прикажу возну карту односно исправу за превоз ручног
пртљага на захтев овлашћеног лица.
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Путник који одбије да покаже путну исправу из предходног става дужан је да
овлашћеном лицу пружи тачне податке о свом идентитету.
Члан 25.
Превозник у локалном линијском саобраћају дужан је да прими самог путника и
ствари у границама расположивих места за путнике односно корисне носивости возила.
Превозник је дужан да обезбеди превоз ручног пртљага истовремено са превозом
путника коме ручни пртљаг припада.
Шта се сматра ручним пртљагом и за који пртљаг се плаћа односно не плаћа
посебна накнада за превоз одлучује превозник у складу са својим правилником.
Ствари које се не сматрају ручним пртљагом не могу се смештати у делу возила за
превоз путника.
Члан 26.
Путници могу улазити и излазити из возила само кад је возило на стајалишту. У
случају дужег застоја посада возила је дужна да обезбеди излазак путника и изван
стајалишта.
Путници излазе и улазе из возила на врата означена као улазна односно излазна.
Превозник је дужан да у возилу обележи најмање једно слободно место – седиште
на сваких 25 седишта које је намењено за категорију путника који имају право првенства
уласка у возило и заузимање места за седење (инвалиди, старије и болесне особе,
труднице, лица са децом млађом од шест година и сл.).
У случају прекида саобраћаја или квара на возилу путници
заустављеног возила под условом да не угрожавају саобраћај.

могу изаћи из

Превозник који врши локални линијски превоз дужан је да обезбеди превоз
путника и ствари у случају квара возила до места за које је путник платио карту.
Члан 27.
Путник који оштети или запрља возило дужан је да надокнади штету по ценовнику
превозника.
Ако путник одбије да плати штету дужан је да посади возила пружи тачне податке
о свом идентитету.
Члан 28.
Ствари нађене у возилу и на стајалишту предају се посади возила.
За нађене ствари посада возила ће налазачу издати потврду у коју ће назначити
број линије, број возила, време налажења и кратак опис нађених ствари.
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Уколико се власник нађених ствари не пронађе за време вожње, посада возила ће
исте предати одговарајућој служби превозника и то одмах по завршетку вожње.
Превозник је дужан да са нађеним стварима поступи у складу са упутством о
поступку за нађене ствари.
Члан 29.
Забрањено је:

1) Уводити у возило животиње,
2) Уносити у возило оружје (забрана из тачке 2 овог члана не односи се на
лица која су посебним прописима овлашћена за ношење оружја).
3) Уносити у возило ствари које могу повредити, оштетити, управљати или
узнемиравати путнике или оштетити возило.
4) Уносити у возило запаљиве и експлозивне материје.
5) Узнемиравати путнике певањем, свирањем, виком и непристојним
поступцима.
6) Ометати чланове посаде возила у вршењу службене дужности.
7) Пушити у возилу,
8) Бацати отпадке у возило,
9) Улазити у возило када је посада возила објавила да не прима путнике.
Посада возила дужна је да опомене путника који поступи супротно одредбама
става 1. овог члана.
Путник који и поред опомене извршити неку од радњи из става 1. овог члана биће
удаљен из возила.
Службена лица полиције дужна су да се одазову позиву посаде возила ради
утврђивања идендитета лица у возилу које поступи супротно одредбама става 1. овог
члана.

II ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ

Члан 30.
Ванлинијски превоз путника и ствари обавља се на основу писменог уговора
закљученог између превозника и корисника превоза којима се утврђује нарочито релација
са утврђеним полазиштем и одредиштем, време обављање превоза, цена превоза, место
укрцавања и искрцавања путника односно време утовара и истовара ствари.
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У ванлинијском превозу путника превозник може за једну вожњу закључити само
један уговор.
Укрцавање и искрцавање путника у ванлинијском превозу врши се само на
местима која су утврђена уговором из става 1. овог члана.
Уговор на основу кога се обавља ванлинијски превоз путника и ствари мора бити
закључен пре постављања возила за укрцавање путника у возилу.
У ванлинијском превозу путника, осим ванлинијског превоза из члана 31. ове
Одлуке превозник мора да поседује доказ о уплати цене ванлинијског превоза вожње
утврђене уговором из става 1. овог члана за сво време обављање превоза.
Члан 31.
Као ванлинијски превоз путника сматра се и превоз радника из места становања на
посао и са посла, односно ђака и студената из места становања до школе из школе на
основу писменог уговора, са посебним возним исправама (недељна, месечна, годишња и
сл) и без примања других путника.
Превоз путника, осим ванлинијског превоза из члана 1 овог става, који се обавља:
на истом превозном путу,
свакодневно односно истог дана у недељи,
у исто време, и
са истим местима укрцавања и искрцавања путника,
сматра се линијским превозом путника.
Превозници који обављају ванлинијски превоз путника не могу укрцавати и
искрцавати путнике на аутобуским стајалиштима.

Члан 32.
У возилу којим се обавља ванлинијски превоз путника мора се налазити примерак
уговора на основу кога се обавља превоз, општи услови превоза, списак путника за који је
уговорен превоз и у доњем десном углу ветробранског стакла истакнут натпис: «Слободна
вожња».
Списак путника из става 1. овог члана мора бити закључен и оверен печатом
превозника пре постављање возила за укрцавање путника у полазишту.
Списак путника из става 1. овог члана мора бити сачињен посебно за сваку вожњу
садржан у уговору о превозу и у њему се не може налазити већи број имена путника од
броја расположивих места уписаних у саобраћајној дозволи возила.
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Члан 33.
Ванлинијски превоз путника и ствари може се обављати као ванлинијски превоз
аутобусима и теретним возилима.
Моторно возило за ванлинијски превоз ствари мора да испуњава следеће услове:
да поседује ознаку са натписом «ТАХI» постављену на средини с предње
стране крова возила.
да поседује противпожарни апарат постављен у предњем делу возила и
потврду о исправности апарата у складу са прописима о противпожарној
заштити и
да има истакнут ценовник услуга на видном места у возилу.
На бочним странама возила којим се обавља ванлинијски превоз путника мора бити
истакнут натпис «ВАНЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА» са именом презименом и
адресом превозника.
На бочним странама возила којим се обавља ванлинијски превоз ствари мора бити
истакнут назив фирме, односно назив власника возила са именом и презименом и адресом
превозника.
На бочним странама возила из става 3 и 4. овог члана осим фирме односно назива
власника возила не могу се стављати други натписи.
Фирма односно назив власника возила мора бити исписана словима висине
најмање 10 цм бојом којом се битно разликује од основне боје возила.
Члан 34.
Ванлинијски превоз путника и ствари може обављати предузеће, друго правно лице
и предузетник (у даљем тексту: превозник) које испуњава следеће услове:
да је регистровано за обављање те врсте превоза на територији општине
Владичин Хан,
да седиште предузећа или другог правног или дела предузећа (пословна
јединица и сл.) лица буде на територији општине Владичин Хан односно да
предузетник има пребивалиште на територији општине Владичин Хан.
да има најмање једно регистровано возило за превоз путника или најмање једно
регистровано возило за превоз ствари,
да има обезбеђен паркинг простор за сва возила којима обавља превоз путника
и ствари и
да испуњава и друге услове прописане Законом
Превозник мора имати решење о регистрацији ванлинијског превоза од надлежног
органа и исто мора носити у свом возилу приликом обављања ванлинијског превоза.
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Члан 35.
Предузеће, односно друго правно лице, предузетник и грађанин, ималац возила,
може вршити превоз за сопствене потребе и то:

1) превоз ствари за задовољење потреба у обављању своје делатности,
2) превоз својих радника или других лица у вези са вршењем послова из своје
делатности као и превоз чланова породице радника за одлазак и на одмор или
рекреацију и
3) други превоз лица у складу са Законом.
Члан 36.
У аутобусу којим се обавља превоз за сопствене потребе мора се налазити списак
радника и других лица, оверен од стране имаоца возила или други доказ о праву тих
радника и лица на превоз.
На бочним странама или у доњем десном углу ветробранског стакла аутобуса и
теретног моторног возила којим се обавља превоз за сопствене потребе мора бити натпис:
«Превоз за сопствене потребе».
У теретном моторном возилу мора бити документ (отпремница и сл.) из кога се
може утврдити власник и врста ствари које се превозе.

IV АУТО – ТАКСИ ПРЕВОЗ

Члан 37.
Ауто – такси превоз (у даљем тексту: такси превоз) је вид јавног превоза путника и
ствари на територији општине Владичин Хан.
Путник утврђује релацију и за то плаћа износ који покаже таксиметар.
Члан 38.
Такси превоз могу обављати предузетници и предузећа или друга правна лица (у
даљем тексту: такси превозник) регистровани за обављање ове врсте делатности, у складу
са Законом и овом одлуком.
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Такси возач је физичко лице које обавља такси превоз као предузетник или
запослени у предузећу или другом правном лицу, у складу са одредбама ове одлуке.
Члан 39.
Такси превоз се после 31.12.2011.године може обављати искључиво возилима
која имају уграђен ЕУРО 4 мотор.
1. Услови за обављање ауто-такси превоза
Члан 40.
Физичко лице може обављати такси превоз ако поред општих услова утврђених
Законом испуњава и услове утврђене овом Одлуком и то:
да има возачку дозволу «Б» категорије најмање три године или да има
радно искуство на пословима возача моторног возила са возачком
дозволом „Б“категорије најмање две године,
да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне
спреме или звање техничара друмског саобраћаја, или неко друго звање
трећег степена.
да је пословно способан,
да такси превоз обавља само једним возилом, којим лично управља и
које је уписано у такси дозволу,
да му правоснажном судском пресудом није забрањено обављање
делатности такси превоза, односно да му није изречена заштитна мера –
забрана обављања наведене делатности правоснажним решењем о
прекршају,
да је власник возила или корисник возила по уговору о лизингу,
да моторно возило које поседује у погледу намене и погодности
испуњава услове предвиђене Законом о друмском саобраћају,
да у возилу има карту-план града и да познаје град,
Радно искуство из овог члана доказује се:
потврдом издатом од стране послодавца,
уговором закљученим у складу са Законом,
овереном фотокопијом радне књижице.
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Предузеће – друго правно лице
Члан 41.
Предузеће или друго правно лице, поред услова предвиђених Законом, мора да
испуњава и следеће услове:
да је регистровано за обављање делатности такси превоза у складу са
Законом и овом одлуком,
да седиште предузећа или другог правног лица или дела предузећа
(пословна јединица и сл.) буде на територији општине Владичин Хан.
да такси возач запослен у правном лицу испуњава услове прописане чланом
40. ове Одлуке
да је такси возач уредно пријављен код Завода за пензијско и инвалидско
осигурање,
Да је власник најмање једног возила и да исто поседује по основу уговора о
лизингу или по неком другом правном основу.

Такси возило
Члан 42.
Моторно возило је намењено и погодно за обављање такси превоза ако испуњава
следеће услове:
Да је фабрички произведено возило које има највише пет седишта,
рачунајући и седиште возача и најмање четворо врата,
да возило има регистарску ознаку територије Општине Владичин Хан,
да има исправну инсталацију за грејање и вентилацију као и светлост за
осветљавање унутрашњости возила,
да има на видном месту за корисника превоза уграђен исправан, пломбиран
и баждарен таксиметар и истакнут назив ауто-такси превозника,
да је технички исправно у складу са прописима,
да поседује књигу рачуна,
да је опремљено инсталацијом за осветљење кровне ознаке,
да има важећи ценовник постављен тако да његов садржај буде видљив
путницима,
на крову путничког аутомобила којим се обавља ауто-такси превоз мора
бити истакнут назив „ТАXI“,као светлећа кровна ознака, обојена у
јединствену боју, правоугаоног облика и на којој је исписан број кровне
ознаке и грб општине,
да има исправан противпожарни апарат причвршћен на лако уочљивом и
приступачном месту са важећим роком употребе.
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да рекламе и други натписи не буду постављени на стакленим површинама
и крову и да не заклањају ознаку «ТАХI».
Ознаку из става 1. алинеја 9. овог члана издаје Одељење за финансије и привреду
Општинске управе Владичин Хан и стара се о коришћењу исте.
Члан 43.
Општински саобраћајни инспектор на захтев предузетника и предузећа и другог
правног лица, пре издавање такси дозволе, решењем утврђује да ли возило испуњава
прописане услове за обављање такси превоза, а приликом продужења такси дозволе,
једанпут у току године врши естетски преглед возила и о томе доноси решење.
Возило испуњава естетске услове ако је уредно обојено, без огреботина, физичких
оштећења, чисто споља и изнутра, без оштећења тапацираних делова и сл.
Такси дозвола
Члан 44.
Пријава за обављање делатности и такси превоза подноси се Одељењу за финансије
и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан.
Уз захтев се подносе докази о испуњености услова прописаним Законом и овом
Одлуком.
Одељење за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан је у
обавези да предузетнику и предузећу или другом правном лицу за свако возило издаје
такси дозволу и допунску светлећу ознаку а предузетнику и решење о упису радње у
регистар.
Предузетник и предузеће или друго правно лице су у обавези да сваке године
даном истека такси дозволе исту продуже.

Члан 45.
Такси дозвола за предузетнике садржи:
1) број и датум издавања,
2) фотографију,
3) презиме и име и јединствени матични број,
4) адресу пребивалишта,
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5) број решења о упису радњи у регистар, број регистарског улошка, матични
број радњи и правни основ коришћења.
6) Назив асоцијације које припада такси возач.
7) Регистарску ознаку, марку и тип возила и број саобраћајне дозволе.
8) Место за упис промене података о таксу возилу и такси превознику.
9) Место за упис привременог престанка обављања такси делатности.
10) Место за оверу такси дозволе и
11) Број допунске светлеће ознаке.
Члан 46.
Такси дозвола за предузеће или друго правно лице састоји се из два дела и чине
такси дозвола за возило и допунска такси дозвола за запосленог – такси возача.
Такси дозвола за возило садржи следеће податке:
1) Број и датум издавања,
2) Назив предузећа или другог правног лица,
3) Адресу предузећа или другог правног лица,
4) Порески број,
5) Број решења о упису предузећа или другог правног лица у регистар,
матични број и основ коришћења возила.
6) Регистарску ознаку, марку и тип возила и број саобраћајне дозволе.
7) Место за оверу такси дозволе и
8) Број допунске светлеће ознаке.
Допунска такси дозвола за запосленог у предузећу или другом правном лицу
садржи следеће податке:
1) Број и датум издавања,
2) Име и презиме,
3) Матични број,
4) Назив предузећа или другог правног лица у коме је запошљен,
5) Фотографију и
6) Место за оверу допунске такси дозволе.
Члан 47.
Предузеће или друго правно лице које обавља делатност такси превоза је обавезно
да од Одељења за финансије и привреду прибави такси дозволу и допунску светлећу
ознаку за свако возило које користи за такси превоз, а за сваког запосленог – такси возача
и допунску такси дозволу из чл. 46. ст. 3. ове Одлуке.
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Члан 48.
Предузеће или друго правно лице и предузетник су обавезни:
да све измене података из такси дозволе пријаве Одељењу за финансије и
привреду Општинске управе Општине Владичин Хан у року од три дана од
дана наступања измене,
да једном годишње изврше естетски преглед возила,
да обезбеди да возило којим обавља такси превоз носи допунску светлећу
ознаку и ознаку предузећа, односно асоцијације и
да све чињенице и доказе који се односе на престанак односно привремени
прекид обављања такси делатности пријаве Одељењу за финансије и
привреду Оптшинске управе Владичин Хан, у року од три дана.

V НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА, ЦЕНЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТАКСИ
СТАЈАЛИШТА

1. Начин обављања такси превоза
Члан 49.
Такси превоз може обављати само такси превозник који испуњава услове
прописане Законом и овом одлуком.
Возилом може управљати само предузетник који има такси дозволу и запослени у
предузећу или другом правном лицу који има такси дозволу.
Приликом обављања такси делатности запослени у предузећу или другом правном
лицу код себе мора поседовати такси дозволу за возило којем управља и допунску такси
дозволу, а предузетник такси дозволу и решење о упису радње у регистар.

Члан 50.
Предузетник је дужан да делатност обавља само возилом које је назначено у такси
дозволи и уписано у решењу о упису радњи у регистар, а запослени у предузећу или
другом правном лицу возилом за које то предузеће има такси дозволу.
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Члан 51.
Такси возач је дужан да путника прими у возило са такси стајалишта, односно на
радио телефонски позив.
Путник са такси стајалишта може узети возило по редоследу возила на такси
стајалишту.
Такси возач је дужан да превоз врши најкраћим путем до опредељења путника, у
складу са режимом саобраћаја.

Члан 52.
Такси возач возилом не сме стајати на аутобуској станици и на стајалиштима за
јавни превоз путника.
Члан 53.

Такси возач може узети путника на превоз ван такси стајалишта на местима где
није забрањено заустављање и паркирање на захтев путника ако је слободан.
Да ли је возило слободно или заузето путник се обавештава преко светлеће ознаке
«ТАХI».
Такси возач је дужан да ознаку «ТАХI» држи осветљену увек када је возило
слободно.
Члан 54.

Када такси превозник користи возило за сопствене потребе ознака «ТАХI» и
светлећа допунска ознака морају бити уклоњене односно покривене.

Члан 55.

Превоз путника започиње уласком путника у возило.
Такси возач је обавезан да по уласку путника у возило укључи таксиметар, а да по
завршеном превозу, цену превоза наплати у износу који покаже таксиметар.
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Члан 56.

Такси возач је обавезан да прими у возило сваког путника у границама
расположивих седишта, као и лични пртљаг путника у границама величине и носивости
простора за пртљаг.
Под личним пртљагом подразумевају се путне торбе и кофери чија укупна тежина
не прелази 20 кг. По путнику, односно 50 кг. укупне тежине, ако се истовремено превози
више путника.
За време обављања такси делатности такси возач је обавезан да се према
путницима опходи пажљиво и предусретљиво.
Члан 57.
Такси возач возилом не може превозити:
1) децу до шест година старости, без пратње, осим на основу споразума
родитеља или стараоца са такси превозника.
2) лица која својом одећом могу оштети или упрљати унутрашњост возила,
3) посмртне остатке,
4) угинуле животиње и
5) експлозивне, лако запаљиве, отровне, радиоактивне, заразне, нагризајуће и
друге материје, које због својих особина могу бити опасне по безбедност и
здравље људи или могу нанети другу штету.

Члан 58.
За време обављања такси превоза такси возач мора бити уредан, одећа мора да
му буде чиста, несме носити кратке панталоне, мајицу без рукава, бити без ципела и
слично.

2. Цена такси превоза
Члан 59.
Цена такси превоза путника наплаћује се на месту опредељења путника у
износу који покаже таксиметар, а по ценовнику услуга.
У цену такси превоза урачунат је превоз пртљага путника.
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Члан 60.
О пријему других путника у току такси превоза одлучује путник који је започео
коришћења превоза до места опредељења.
Ако путник који је примљен у току вожње наставља коришћење такси превоза
и после местаопредељења путника који је започео коришћење превоза, наставак вожње се
сматра као започета нова вожња.
Члан 61.
Ако више путника користи истовремено једно возило до места опредељења
износ који покаже таксиметар дели се на све путнике подједнако.
Да ли ће се возити више путника истовремено на истим или различитим
релацијама одлучује путник који је први наручио возило.
Члан 62.
На захтев путника такси возач је дужан да изда рачун о извршеном превозу.
Рачун мора да садржи:
- пословно име правног лица или предузетника,
- име и презиме такси возача
- регистарски број возила,
- датум и време вожње,
- цену за извршену услугу
У случају да такси возач не укључи таксиметар, путник није у обавези да плати
услуге такси превоза.
Ако такси возило по телефонском позиву дође на одређено место а не буде
употребљено кривицом наручиоца наручилац је дужан да плати износ накнаде коју
покаже таксиметар.
Члан 63.
Ако такси возач није у могућности да због квара на возилу започету вожњу
заврши припада му као накнада половина износа коју покаже таксиметар.
Такси превозник је дужан да у случају из става 1. овог члана обезбеди превоз
путника до места опредељења.
У случају из става 1. овог члана код превоза ствари накнада се наплаћује у
пуном износу а евентуални трошкови претовара ствари и превоза до крајњег одредишта
падају на терет такси превозника.
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2.Такси стајалишта
Члан 64.
Такси стајалишта су одређена и утврђена места, односно уређене и обележене
саобраћајне површине на којима такси возила пристају и примају путнике и ствари.
Такси стајалишта морају имати знак забране паркирање других возила.
На такси стајалиштима се могу паркирати само такси превозници возилима,
који су регистровани са седиштем на територији општине Владичин Хан.
Члан 65.
Такси стајалишта могу бити стални и привремени.
Стална такси стајалишта су уређене и одређене саобраћајне површине за
организовано и стално обављање такси превоза.
Повремена такси стајалишта су одређене саобраћајне површине које се користе
за време одржавања сајмова, вашара, већих спортских и културних манифестација и
других значајних скупова.
Члан 66.
Такси стајалишта се обележавају саобраћајним знаком, саобраћајном ознаком
и посебним ознакама.
Саобраћајни знак садржи назив «ТАХI», назив такси стајалишта и време реда
такси стајалишта.
Саобраћајна ознака на коловозу се обележава жутом – окер бојом и садржи
број места за стајање такси возилом, а на почетку и на крају такси стајалишта исписује се
и назив «ТАХI».
Члан 67.
О обележавању и одржавању такси стајалишта стара се ЈП «Дирекција за развој
и изградњу општине Владичин Хан».
Члан 68.
Возила се на такси стајалишту постављају према редоследу доласка и броју
слободних места.
Такси возач је обавезан да на такси стајалишту буде у возилу или поред
возила.
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3. Престанак обављања такси превоза
Члан 69.
Такси возач може привремено престати са обављањем такси превоза за време:
одслужења војног рока, стручног усавршавања или вршења јавне
функције,
поправке возила којим обавља такси превоз у трајању до 90 дана и
притвора или издржавање казне затвора до 6 месеци као и за време трајања
мере безбедности, односно заштите мере забране управљања моторним
возилом.
Члан 70.
Захтев за привремени престанак обављања такси превоза такси возач подноси
надлежном органу Општинске управе Владичин Хан најкасније даном престанка са радом
од дана наступања околности из члана 69 ове одлуке.
Члан 71.
Такси возач престаје са радом:
- на лични захтев,
- наступањем околности које су у супротности са одредбом члана 38. ове
одлуке,
- ако не обавља такси превоз у трајању дужем од 90 дана и
- у другим случајевима предвиђеним законом.
Правна лица престају са радом наступањем околности који су у супротности са
одредбама члана 41. ове одлуке.

Члан 72.
Предузетник је дужан да за време привремене одјаве, односно приликом трајне
одјаве делатности такси превоза Одељењу за финансије и привреду Општинске управе
Општине Владичин Хан, врати такси дозволу и допунску светлећу ознаку, а предузеће или
друго правно лице и допунску такси дозволу за сваког запосленог – такси возача у року од
три дана од дана престанка обављања делатности.
Предузеће или друго правно лице у случајевима из става 1. овог члана не може
издавати допунску светлећу ознаку другим члановима самовољно без сагласности
Одељења за финансије и привреду Општинске управе Општине Владичин Хан.
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VI НАДЗОР
Члан 73.
Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши Одељење за урбанизам,
имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове преко саобраћајног инспектора.
Предузетник и предузеће или друго правно лице, односно запослени у
предузећу – такси возач су дужни да општинском саобраћајном инспектору омогуће
несметано вршење надзора, ставе на увид потребна документа, да у року који инспектор
одреди доставе податке и да поступе по налогу инспектора.
VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 74.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће или друго правно или физичко лице, ако:
обавља локални линијски превоз и не испуњава услове из члана 4. Одлуке,
локални линијски превоз врши возилом које не испуњава прописане услове
(члан 5.,6.,7. и 8. Одлуке),
утврђивање и регистрацију реда вожње не врши сагласно члану11. и 13.
Одлуке,
поступа супротно члану 15 Одлуке,
не постави и не одржава редовно стајалишне ознаке и информативне паное
(члан 18. став 4. Одлуке) и
у случају квара на возилу не обезбеди превоз путника и ствари у складу са
чланом 26. став 5. Одлуке.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.000,00 динара казниће се на лицу места одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 75.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара до 50.000,00 динара казниће се
посада возила, ако:
ако не изврши заустављање возила на знак „STOP“ показан од стране
саобраћајног инспектора,
ако приликом инспекцијског надзора не дозволи саобраћајном инспектору
увид у документацију,
не носи радно одело у складу са чланом 21. став 2. Одлуке,
не поступи у складу са чланом 22. Одлуке,
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не изда потврду налазачу за нађене ствари и исте не преда одговарајућој
служби превозника (члан 28. став 2. и 3. Одлуке) и
не опомене путника у складу са чланом 29 став 2 Одлуке
Члан 76.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће или друго правно или физичко лице ако:
обавља ванлинијски превоз путника и ствари супротно члану 30. и 32.
Одлуке и
ванлинијски превоз врши возилом које не испуњава прописане услове из
члана 33. Одлуке
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 динара казниће се на лицу места одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу, односно новчаном казном у износу од
10.000,00 динара казниће се на лицу места предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 77.
`
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се предузеће
или друго правно лице ако ванлинијски превоз за сопствене потребе врши супротно члану
35. и 36. Одлуке.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се физичко
лице-ималац возила за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 динара казниће се на лицу места одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу и физичко лице-ималац возила, односно
новчаном казном у износу од 10.000,00 динара казниће се на лицу места предузетник за
прекршај из става 1. овог члана.

Члан 78.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће или друго правно лице ако:
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не прибави такси дозволу и допунску светлећу ознаку за свако возило, као и
допунску такси дозволу за сваког запосленог-такси возача (члан 47.
Одлуке) и
за време привремене одјаве, односно приликом трајне одјаве делатности
допунску светлећу ознаку издаје другим члановима, супротно члану 72.
став 2. Одлуке.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.000,00 динара казниће се на лицу места одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Члан 79.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
предузеће, друго правно или физичко лице или такси возач:
- ако обавља такси превоз супротно члану 39. ове Одлуке, после
прописаног рока.
обавља такси превоз а не испуњава прописане услове из члана 40. и 41.
Одлуке,
за такси превоз користи возило које не испуњава прописане услове из члана
42. Одлуке,
такси дозволу не продужи сагласно члану 44. став 4. Одлуке,
не поступа у складу са чланом 48. Одлуке,
користе возило у сопствене потребе супротно члану 54. Одлуке,
у случају квара на возилу не обезбеди превоз путника до места опредељења
што је прописано чланом 63. став 2. Одлуке и
за време привремене одјаве односно приликом трајне одјаве не поступа
сагласно члану 72. став 2. Одлуке.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се и одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се предузетник
за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 1.000,00 динара казниће се на лицу места одговорно
лице у предузећу или другом правном лицу, односно новчаном казном у износу од
10.000,00 динара казниће се на лицу места предузетник за прекршај из става 1. овог члана.
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Члан 80.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај
предузетник, ако:
- поступа супротно члану 44. став 4.
обавља такси превоз супротно члану 49. став 3. и 4. и члану 50. Одлуке
пријем и превоз путника не врши у смислу члана 51. став 1. и 3. Одлуке,
возилом стаје на аутобуској станици и на стајалиштима за јавни превоз
путника што је супротно члану 52. Одлуке
пријем путника на превоз или такси стајалишта врши супротно члану 53.
став 1. Одлуке,
ознаку «ТАХI» не држи у складу са чланом 53. став 3. Одлуке,
не укључи таксиметар по уласку путника у возило сагласно члану 55. став
2. Одлуке
приликом такси превоза не поступа у складу са чланом 56. став 3. и члана
58. Одлуке,
возилом врши превоз супротно члану 57. Одлуке,
цену такси превоза не одређује и не наплаћује у смислу члана 59. Одлуке,
не изда рачун о извршеној услузи превоза у смислу члана 62. став 1. и 2.
Одлуке и
поступа супротно одредби члана 64. став 3. и члана 68. Одлуке.
Једном годишње не изврши естетски преглед возила
Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 динара казниће се такси возачзапослен у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 динара казниће се на лицу места
предузетник, односно новчаном казном у износу од 2.000,00 динара казниће се на лицу
места такси возач-запослен у предузећу или другом правном лицу за прекршај из става 1.
овог члана.
Члан 81.
Саобраћајни инспектор може изрећи меру искључења возила из саобраћаја у
трајању од 48 часова ако утврди да возило којим се врши превоз:
нема таксиметар,
није обележено и
возач нема дозволу за рад.
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Члан 82.
Новчане казне изречене у прекршајном поступку за прекршаје прописане овом
одлуком уплаћују се на жиро рачун број 840-742351843-94 , позив на број 56111 и исте
чине приходе буџета општине Владичин Хан.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 83.
За све што није регулисано овом одлуком непосредно се примењују одредбе
Закона.
Правна лица и предузетници који на дан ступања ове Одлуке обављају такси
превоз дужни су да ускладе своје пословање са одредбама ове одлуке најкасније до
31.12.2009.године.
Члан 84.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о организацији и начину
обављања јавног превоза путника и ствари и ауто-такси превоза на територији општине
Владичин Хан («Сл. Гласник Пчињског округа» број 12/00).
Члан 85.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
Пчињског округа».
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН,
БРОЈ: 06-32/8/2009-01

ПРЕДСЕДНИЦА,
__________________
Данијела Поповић
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