На основу члана 57. и 94. став 1. Закона о превозу путника у друмском
саобраћају („Сл. гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018-др. закон и 83/2018),
члана 32. тачка 6. а у вези члана 20. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи
(„Сл. гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018),
члана 39. Закона о прекршајима („Сл. гласник РС“, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016одлука УС) и члана 34. став 1. тачка 7. Статута општине Бачки Петровац („Сл. лист
општине Бачки Петровац“, бр. 1/2014-причишћени текст), Скупштина општине
Бачки Петровац на својој XXVI седници одржаној дана 27.03.2019. године донела је:

ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ ПУТНИКА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уређује се организација, начин и ближи услови за обављање
такси превоза путника (у даљем тексту: такси превоз) на територији општине Бачки
Петровац.
Члан 2.
Такси превоз је јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се
накнада обрачунава таксиметром.
Такси возач је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси
превоз као предузетник или као запослени код предузетника или привредног
друштва.
Таксиметар је мерило које непрекидно, за време вожње или заустављања у
току вожње, аутоматски израчунава и показује цену вожње, у зависности од
пређеног пута и укупног трајања вожње.
Члан 3.
Такси превоз може да обавља привредно друштво или предузетник на основу
решења о одобравању такси превоза (у даљем тексту: одобрење) које издаје
Одељење за привреду, урбанизам, комунално-стамбене и инспекцијске послове
општинске управе Општине Бачки Петровац, у оквиру дозвољеног броја такси
возила.
Одобрење се издаје привредном друштву или предузетнику који у регистру
привредних субјеката има регистровану претежну делатност „такси превоз“ и који
испуњава услове у погледу седишта, возача, возила и пословног угледа.
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Члан 4.
Општинско веће општине Бачки Петровац, у складу са саобраћајно-техничким
условима, доноси програм којим дефинише организовање такси превоза у оквиру
којег се одређује и оптималан број такси возила.
Саобраћајно-технички услови из става 1. овог члана дефинишу се у
петогодишњем периоду, а на основу карактеристика превозних захтева-вожњи и
стања техничког регулисања саобраћаја на територији општине Бачки Петровац.
Општинско веће општине Бачки Петровац на основу програма из става 1. овог
члана доноси акт којим утврђује дозвољени број возила за обављање такси превоза.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
1. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ СЕДИШТА
Члан 5.
Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на
територији Општине Бачки Петровац. У седишту се морају налазити пословне
просторије у којима се чувају основни пословни документи, посебно
рачуноводствени документи, документи о људским ресурсима и други документи
битни за обављање делатности такси превоза.
Услов у погледу седишта испуњава предузетник ако на територији Општине
Бачки Петровац има седиште и пребивалиште.
2. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ТАКСИ ВОЗАЧА
Члан 6.
Такси возач поред услова прописаних Законом о превозу путника у друмском
саобраћају, мора да испуњава и следеће услове:
• да има возачку дозволу „Б“ категорије;
• да има звање возача путничког аутомобила трећег степена стручне
спреме или звање возача аутобуса и теретног моторног возила
четвртог степена стручне спреме или звање техничара друмског
саобраћаја или звање возача специјалисте петог степена стручне
спреме;
• да има радно искуство на пословима возача моторног возила од
најмање пет година што се доказује потврдом издатом од стране
послодавца или уговором о раду закљученим у складу са законом који
уређује ту област;
• да има уверење о здравственој способности за управљање моторним
возилом које је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на
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путевима утврђено за возаче којима је управљање возилом основно
занимање, које није старије од 3 године.
Такси возач не може бити лице које је осуђено на казну затвора дужу од две
године за кривично дело против живота и тела, полне слободе, имовине,
безбедности јавног саобраћаја, здравља људи и јавног реда и мира, док трају правне
последице осуде што се доказује уверењем које није старије од шест месеци, као ни
лице коме је изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом, док
траје изречена мера, што се доказује уверењем које није старије од 30 дана.
Такси возач мора бити у радном односу код предузетника или привредног
друштва, односно да има закључен уговор о раду као и пријаву на обавезно
социјално осигурање (образац М).
У предузетничкој радњи услове за такси возача мора да испуњава
предузетник.
3. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ТАКСИ ВОЗИЛА
Члан 7.
Такси возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних Законом
о превозу путника у друмском саобраћају, мора да испуњава и следеће услове:
1) да је путничко возило у власништву, односно лизингу привредног
друштва или предузетника;
2) да је регистровано за пет места за седење, укључујући и место за седење
возача;
3) да има најмање двоја врата са десне стране и управљач на левој страни;
4) да има клима уређај који није накнадно уграђен;
5) да размак осовина буде најмање 2.550 mm и запремине корисног
пртљажног простора најмање 350 l;
6) да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен
искључиво у складу са законом којим се уређује метрологија и одлуком
из члана 30. ове Одлуке;
7) да је регистровано према месту седишта привредног друштва, односно
предузетника са регистарским таблицама чија регистарска ознака
садржи латинична слова TX на задње две позиције;
8) да има кровну ознаку издату у складу са чланом 27. ове Одлуке;
9) да задовољава услове у погледу границе емисије издувних гасова
прописане Правилником о подели моторних и прикључних возила и
техничким условима за возила у саобраћају на путевима (најмање
норма „ЕУРО 3“);
10) да има ватрогасни апарат на лако уочљивом и приступачном месту са
важећом потврдом о контроли и исправности апарата;
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11) да има атест о уградњи плинске инсталације која је уписана у
саобраћајној дозволи, уколико је возило на плински погон;
12) да је споља и изнутра чисто, без физичких оштећења и без рекламних
налепница на стакленим површинама;
13) да има исправно грејање, вентилацију и унутрашње осветљење;
14) да се важећи оверени ценовник услуга налази у такси возилу истакнут
на видном месту за путника;
15) да је технички исправно, у складу са прописима.
4. УСЛОВ У ПОГЛЕДУ ПОСЛОВНОГ УГЛЕДА
Члан 8.
Привредно друштво испуњава услов пословног угледа ако нема правноснажно
изречену заштитну меру забране вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају прописана законом којим се уређују привредни преступи или законом
којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера, што се доказује уверењем које
није старије од шест месеци.
Предузетник испуњава услов пословног угледа ако нема правноснажну
изречену заштитну меру забране вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера,
што се доказује уверењем које није старије од шест месеци.
Привредно друштво или предузетник испуњава услов пословног угледа ако су
измирене пореске обавезе по основу регистроване делатности, што се доказује
уверењем које није старије од 30 дана.
Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се
неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3. овог члана.
III ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА И ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
1. ОДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 9.
Захтев за издавање одобрења подноси се Одељењу за привреду, урбанизам,
комунално-стамбене и инспекцијске послове општинске управе Општине Бачки
Петровац (у даљем тексту: Одељење).
Одељење издаје одобрење за обављање такси превоза на територији Општине
Бачки Петровац ако је број возила који се уноси у одобрење у оквиру дозвољеног
броја и ако привредно друштво и предузетник испуњава услове из члана 3., 5., 6., 7.
тачке 1)-5) и 8. ове Одлуке.
Привредно друштво и предузетник дужан је да у року од 40 дана од дана
пријема одобрења пријави почетак обављања делатности органу надлежном за
4

регистрацију привредних субјеката као и да одељењу достави доказе о испуњености
услова из члана 7. тачке 6)-15), односно достави решење о испуњености услова за
такси возило из члана 12. ове Одлуке.
Одељење на основу издатог одобрења из став 2. овог члана издаје уверење
које садржи: марку, тип и број шасије возила, на основу кога се у складу са прописима
којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, издају регистарске таблице
чија регистарска ознака садржи латинична слова TX на задње две позиције, према
месту седишта привредног друштва, односно предузетника.
Ако у остављеном року не буду достављени докази из става 3. овог члана,
Општинско веће укинуће одобрење на предлог Одељења.
Такси превознику који у остављеном року достави доказе из става 3. овог
члана, Одељење издаје такси дозволу за возача и такси дозволу за возило.
Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз на основу
издатог одобрења после издавања дозвола из става 6. овог члана.
Члан 10.
Одељење најмање једном у три године, врши проверу испуњености услова за
обављање такси превоза на територији општине Бачки Петровац.
Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава
неки од услова за обављање такси превоза, Општинско веће Општине Бачки
Петровац укинуће одобрење на предлог Одељења, с тим што се пре укидања
одобрења одређује рок у коме је такси превозник дужан да достави доказе о
испуњености прописаних услова, осим доказа о чињеницама о којим се води
службена евиденција.
Члан 11.
Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену
може да обавља такси превоз на основу новог одобрења које Одељење издаје на
захтев правног следбеника такси превозника, само ако су испуњени услови из члана
5., 6., 7. и 8. ове Одлуке и ако је број возила који се уноси у ново одобрење у оквиру
дозвољеног броја такси возила.
2. ТАКСИ ДОЗВОЛЕ
Члан 12.
Такси дозвола за такси возило (прилог 1) је индентификациона исправа коју
такси возач носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже
на захтев овлашћеног лица и која садржи следеће податке:
• назив општине, грб Општине и натпис „Такси дозвола за такси возило“;
• евиденциони број;
• регистарску ознаку, марку и тип такси возила;
• број шасије такси возила;
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име, презиме, назив радње и седиште предузетника, односно назив и
седиште привредног друштва;
• период важења;
• датум издавања такси дозволе за такси возило;
• потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа.
Такси дозвола за такси возило се издаје са важношћу од три године од дана
издавања уз могућност њеног продужења.
Пре издавања такси дозволе за такси возило доноси се решење о испуњености
услова за такси возило по претходно извршеном прегледу такси возила од стране
општинског саобраћајног инспектора на захтев такси превозника а које важи три
године. Такси превозник је дужан да поднесе захтев за преглед такси возила најмање
30 дана пре истека важности решења за такси возило.
•

Члан 13.
Такси дозвола за возача (прилог 2) је индентификациона исправа коју такси
возач носи са собом приликом обављања делатности и коју је дужан да покаже на
захтев овлашћеног лица и која садржи следеће податке:
• назив општине, грб Општине и натпис „Такси дозвола за такси возача“;
• евиденциони број;
• назив предузетника или привредног друштва код кога је такси возач
запослен;
• име, презиме и адреса такси возача;
• статус такси возача (предузетник или запослени);
• фотографију такси возача;
• јединствени матични број грађана такси возача (ЈМБГ);
• период важења;
• датум издавања такси дозволе за возача;
• потпис овлашћеног лица и печат надлежног органа.
Такси дозвола за такси возача се издаје са важношћу од три године од дана
издавања уз могућност њеног продужења на захтев такси превозника. Такси
превозник је дужан да поднесе захтев за продужење такси дозволе за возача најмање
30 дана пре истека њене важности.
Члан 14.
Такси превозник дужан је да Одељењу, пријави сваку промену у погледу
возила и возача за које су издате одговарајуће такси дозволе, у року од 15 дана од
дана настале промене.
Члан 15.
Одељење води регистар такси превозника, такси возача, такси возила и
кровних ознака за свако возило за које је издата такси дозвола.
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Регистар из става 1. овог члана садржи нарочито: пословно име, седиште и
матични број такси превозника, број и датум одобрења, име и презиме такси возача,
као податке о личности, број такси дозволе за возача, односно возило, број шасије и
регистарске таблице такси возила.
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА
Члан 16.
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.
Члан 17.
Локације такси стајалишта и број такси места на такси стајалишту одређује
Општинско веће на предлог Одељења уз претходно прибављено мишљење Савета за
безбедност саобраћаја на путевима на територији општине Бачки Петровац.
Такси стајалиште се обележава хоризонталном и вертикалном саобраћајном
сигнализацијом.
Хоризонталном саобраћајном сигнализацијом жуте боје обележава се простор
за стајање возила, а истом бојом, уписује се ознака „TAXI“.
Такси стајалиште се обележава и вертикалном саобраћајном сигнализацијом:
„такси стајалиште“.
О постављању и одржавању саобраћајне сигнализације и одржавању
коловозне конструкције на такси стајалиштима, старају се надлежна комунална
предузећа које је основала Скупштина Општине Бачки Петровац по налогу
надлежног Одељења Општинске управе.
Члан 18.
Такси возачи су дужни да такси возила постављају на такси стајалишту према
реду доласка, у границама обележених места.
Такси возач је дужан да буде у свом такси возилу или у непосредној близини
такси возила за време док се оно налази на такси стајалишту.
Такси возач је дужан да одмах по пријему путника напусти возилом такси
стајалиште.
Такси стајалиште могу да користе само такси превозници који имају одобрење
за обављање такси превоза.
Такси возач може да заустави такси возило на површини јавне намене, ако је
дошао по позиву путника, док чека долазак путника, у ком случају такси возач не сме
напустити такси возило.
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V НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 19.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањенo је обављање
линијског превоза.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за
међумесни превоз.
Члан 20.
У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити:
• фотокопија одобрења или одобрење у електронском облику;
• такси дозвола за возача;
• такси дозвола за возило;
• решење о испуњености услова за такси возило;
• ценовник истакнут на видно место за путника;
• уговор о раду возача запосленог код такси превозника као и копија
пријаве на обавезно социјално осигурање (М образац);
• доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног
случаја;
• обавештење Одељења општинске управе Општине Бачки Петровац о
броју телефона на који корисник такси превоза може изјавити
притужбе на пружену такси услугу;
• фотокопија решења АПР о обављању делатности;
• лекарско уверење о способности такси возача;
• оверен картон (потврду) о извршеном шестомесечном техничком
прегледу и истакнуту важећу налепницу о годишњој регистрацији;
• блок рачуна намењен за такси услуге.
Члан 21.
Такси возач може започети превоз:
• са такси стајалишта;
• са места које је одредио путник, ако на том месту није забрањено
заустављање или паркирање возила у складу са Законом о безбедности
саобраћаја на путевима.
Услуга такси превоза који отпочиње са такси стајалишта пружа се возилом по
избору корисника превоза.
Члан 22.
Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама
расположивих седишта и изврши вожњу до захтеваног одредишта.
Такси возач може одбити захтев за превозом ако се одредиште превоза не
налази на територији јединице локалне самоуправе за коју има одобрење.
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Такси возач може одбити захтев за превозом ако оцени да је пртљаг путника
такав да може да оштети или упрља пртљажни простор, као и у случају када је
пртљаг кабаст или тежак и не може да стане у пртљажни простор, односно може
изазвати преоптерећење такси возила.
Под пртљагом сматра се кофер, путна торба, кофа, склопива инвалидска
колица, склопива колица за бебе, спортска опрема и друге ствари чије су димензије
веће од 40x20x55 cm, односно масе веће од 8 kg.
Под ручним пртљагом сматра се женска ташна, актн ташна, преносиви
рачунар, кишобран, фотоапарат, штап за помоћ при кретању, штаке и сличне ствари
које путник сам чува, носи са собом и уноси у такси возило у простор за путнике.
Члан 23.
Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако то
није и најповољнија траса у погледу цене превоза, дужан је да препоручи повољнију
трасу, осим у случају када путник захтева одређену трасу.
Такси возач је обавезан да за време такси превоза буде уредан и чист,
адекватно одевен и обувен као и да не конзумира цигарете у такси возилу за време
вожње и да није под утицајем алкохола или опојних дрога.
За кршење забране пушења у такси возилу одговоран је такси возач.
Члан 24.
Такси возилом не могу се превозити деца млађа од шест година без
пунолетног пратиоца.
Такси возилом не могу се превозити посмртни остаци и угинуле животиње.
Лица која се насилно понашају, лица под дејством алкохола или дроге, лица
која могу запрљати или оштетити унутрашњост такси возила и кућни љубимци,
могу се превозити такси возилом само уз сагласност такси возача.
У делу путничког возила којим се обавља такси превоз намењеном за превоз
путника не могу се смештати ствари које нису ручни пртљаг, осим уз сагласност
такси возача.
Члан 25.
У току такси превоза до места опредељења путника, такси возач може
примити друге путнике само уз сагласност путника који је започео коришћење такси
превоза.
Ако путник који је примљен у току такси превоза наставља коришћење
превоза и после места опредељења путника који је већ започео коришћење такси
превоза, наставак вожње се сматра започињањем коришћења такси превоза.
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Члан 26.
Такси превозник може да обавља такси превоз само на територији Општине
Бачки Петровац од које има издато одобрење.
Изузетно, такси превозник може да обави такси превоз преко територије,
односно превоз који се завршава на територији јединице локалне самоуправе за коју
нема одобрење, ако је такси превоз започет на територији Општине Бачки Петровац
која му је издала одобрење.
Такси превозник који обави превоз у смислу става 2. овог члана дужан је да
одмах по изласку путника из возила уклони кровну ознаку.
У случају када је потребно да истог путника врати, таксиметар мора бити
укључен све време чекања.
Такси превозницима који имају одобрење за обављање такси делатности
издато у другим јединицама локалне самоуправе, забрањено је отпочињање превоза
путника, односно пријем путника на територији Општине Бачки Петровац.
VI КРОВНА ОЗНАКА
Члан 27.
Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке
која има инсталирано осветљење и садржи обострано натпис „TAXI“, број кровне
ознаке и ознаку издаваоца кровне ознаке: назив Бачки Петровац као и грб Општине
Бачки Петровац.
Такси превозник користи кровну ознаку коју издаје Одељење.
Кровна ознака је беле боје, дужине 460 mm, ширине 130 mm, висине 205 mm,
са обе стране истог изгледа.
Натпис TAXI је плаве боје, у 3D формату и налази се не средишњем доњем делу
кровне ознаке.
Број кровне ознаке је плаве боје, у 3D формату и налази се у доњем десном
углу кровне ознаке.
Грб оштине Бачки Петровац налази се на левој доњој страни и то са обе чеоне
стране.
Натпис Бачки Петровац је у црвеној боји исписан у два реда, у 3D формату и
налази се у горњем делу кровне ознаке.
Одељење кровну ознаку уступа на коришћење превознику без накнаде на
реверс, који на територији општине Бачки Петровац обавља делатност такси
превоза.
У случају оштећења, односно губитка кровне ознаке, трошкове набавке нове
кровне ознаке сноси такси превозник.
Члан 28.
Када је такси возило у функцији јавног превоза, такси возач је дужан да
истакне кровну ознаку.
Осветљење кровне ознаке мора бити искључено увек када је путник у возилу.
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Такси превозник може такси возило користити за личне потребе, ако уклони
кровну ознаку. Кровна ознака за време док се возило користи за личне потребе, не
сме се налазити у делу возила намењеном путницима.
Рекламни панои на крову такси возила могу се постављати у складу са
прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Рекламни пано мора бити постављен тако да не заклања кровну ознаку.
Рекламне налепнице на бочним странама и вратима такси возила морају бити
у складу са прописима о безбедности саобраћаја на путевима.
Забрањено је постављати рекламне паное и налепнице на којима се
рекламира услуга лица које не поседује одобрење, сагласност или други акт
надлежног органа, ако је одобрење, сагласност или други акт надлежног органа
прописан као услов за обављање те делатности.
VII ЦЕНА УСЛУГЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 29.
Такси тарифа је скуп јединичних цена за старт, пређени километар, време
чекања, долазак на адресу по позиву и превоз пртљага по комаду, о чему се путници
обавештавају пре уласка у такси возило, а примењује се у зависности од доба дана
или ноћи, од дана у недељи (радни дан, недеља или државни празник) и подручја на
коме се вожња обавља (ужа или шира територија јединице локалне самоуправе и
територије других јединица локалне самоуправе) и која је учитана у мерни
инструмент.
Члан 30.
Општинско веће на предлог Одељења утврђује и усклађује цену у оквиру такси
тарифе по којој се такси превоз путника мора обављати на територији Општине
Бачки Петровац, након прибављеног мишљења такси превозника.
Такси превозник је дужан да донесе ценовник, у складу са ценом из става 1.
овог члана, и да га достави Одељењу на оверу.
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са ценовником из става 2.
овог члана.
Измене цена услуге у оквиру такси тарифе вршиће се према потреби на
предлог такси превозника.
Члан 31.
Приликом обављања превоза мора бити укључен таксиметар, односно такси
возач је дужан да приликом отпочињања превоза укључи таксиметар.
Такси превозник је дужан да за извршену услугу превоза наплати цену
превоза у износу који показује таксиметар у тренутку завршетка превоза.
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Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге такси превоза за
обављени превоз, који садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију
или километражу и цену превоза.
Члан 32.
Ако више путника истовремено користи такси превоз до истог места
опредељења, накнаду за обављање такси превоза плаћају сви путници у једнаким
деловима, према износу који покаже таксиметар, осим уколико се путници другачије
договоре.
Када један од путника напусти возило и плати превоз, наставак вожње сматра
се новом вожњом и таксиметар се поново укључује.
Члан 33.
У случају када не може да изврши започети такси превоз због квара на возилу
или прекида саобраћаја, такси превозник дужан је да путнику обезбеди друго такси
возило. Такси возачу припада као накнада, износ који у моменту прекида такси
превоза покаже таксиметар, умањен за цену старта.
VIII ПРЕСТАНАК ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ
Члан 34.
Такси превозник може привремено или трајно прекинути са обављањем
делатности такси превоза подношењем пријаве у регистру привредних субјеката.
Такси превозник је дужан да у року од три дана, од дана подношења захтева за
брисање из регистра Агенције за привредне регистре и по правноснажности решења
о брисању из регистра донетом по сили закона, Одељењу врати кровну ознаку и
такси дозволе, при чему се издаје потврда да су такси дозволе и кровна ознака
враћене.
Такси превозник дужан је да Одељењу, пријави прекид обављања делатности
у року од два дана од дана пријаве у регистру привредних субјеката и врати кровну
ознаку и такси дозволе, при чему се издаје потврда да су такси дозволе и кровна
ознака враћене.
За време трајања привременог прекида обављања делатности такси превоза
такси превозник не може да обавља такси превоз.
Члан 35.
Одобрење престаје да важи по сили закона:
1) брисањем привредног друштва и предузетника из регистра
привредних субјеката;
2) променом седишта привредног друштва, односно седишта или
пребивалишта предузетника, на територију друге јединице локалне
самоуправе;
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3) правноснажношћу одлуке којом је привредном друштву изречена
заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском
саобраћају, прописана законом којим се уређују привредни преступи
или законом којим се уређују прекршаји;
4) правноснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена заштитна
мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају,
прописана законом којим се уређују прекршаји.
IX НАДЗОР
Члан 36.
Надзор над спровођењем одредаба ове Одлуке и других аката донесених на
основу ове одлуке врши Одељење.
Инспекцијски надзор над применом ове Одлуке врши се путем општинског
саобраћајног инспектора (у даљем тексту: саобраћајни инспектор).
Члан 37.
Превозник и такси возач су дужни да саобраћајном инспектору омогуће
неометано вршење послова, ставе на увид сва потребна документа, као и да у року
који инспектор одреди доставе потребну документацију и поступе по налогу
инспектора.
Члан 38.
Саобраћајни инспектор овлашћен је да ради контроле такси превоза заустави
и прегледа такси возило на путу и другом месту на коме затекне возило које је
заустављено или паркирано.
Такси возач је дужан да заустави возило, ако саобраћајни инспектор истакне
стоп таблицу и да му стави на увид тражену документацију.
Члан 39.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор има права да:
1. контролише да ли се такси превоз обавља у складу са прописима;
2. прегледа путничка возила којима се обавља такси превоз и контролише
потребну документацију за возила;
3. утврђује идентитет такси возача контролом личних карата и других
одговарајућих исправа;
4. контролише такси исправе и другу документацију која се односи на
такси превоз;
5. узима изјаве од возача, путника и других присутних и заинтересованих
лица;
6. наступи као анонимни корисник услуге (прикривени путник).
Члан 40.
У вршењу инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен да:
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1. наложи отклањање недостатака у погледу испуњености прописаних
услова за обављање такси превоза;
2. привремено одузме такси дозволе којим је одобрено обављање
делатности такси превоза, до отклањања утврђене неправилности и
изда потврду о њиховом одузимању;
3. искључи возило којим се врши такси превоз супротно прописима,
одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске
таблице у трајању од 10 дана, а у случају поновног искључења возила
истог такси превозника, у трајању од 30 дана, о чему је дужан да без
одлагања обавести Министарство унутрашњих послова;
4. издаје прекршајне налоге;
5. предузима друге мере и радње у складу са законом о превозу путника у
друмском саобраћају.
Члан 41.
Ако у вршењу послова инспекцијског надзора саобраћајни инспектор утврди
да лице које нема својство превозника, обавља такси превоз који је Законом о
превозу путника у друмском саобраћају забрањен, дужан је и овлашћен да искључи
путничко возило, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и
регистарске таблице у трајању од 90 дана, као и да поднесе захтев за покретање
прекршајног поступка у складу са законом.
Саобраћајни инспектор дужан је да без одлагања о предузетој мери из става 1.
овог члана обавести Министарство унутрашњих послова.
Члан 42.
Против решења саобраћајног инспектора може се изјавити жалба
Општинском већу Општине Бачки Петровац у року од 15 дана од дана достављања
решења.
Жалба изјављена против решења из става 1. овог члана одлаже извршења
решења, осим када се ради о предузимању хитних мера.
X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 43.
Новчаном казном у фиксном износу од 40.000 динара казниће се за прекршај
привредно друштво, које обавља такси превоз ако:
1. поступи супротно одредбама члана 3. ове Одлуке;
2. такси возач не испуњава услове из члана 6. ове Одлуке;
3. такси возило не испуњава услове из члана 7. ове Одлуке;
4. поступи супротно одредбама члана 8. ове Одлуке;
5. не продужи рок важења такси дозволе за возило, по члану 12. ове
Одлуке;
6. не продужи рок важења такси дозволе за возача по члану 13. ове
Одлуке;
7. поступи супротно члану 14. ове Одлуке;
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8. такси возач поступа супротно одредбама члана 18. ове Одлуке;
9. поступи супротно члану 19. ове Одлуке;
10. поступи супротно члану 20. ове Одлуке;
11. такси возач поступа супротно одредбама члана 21. ове Одлуке;
12. такси возач поступа супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
13. такси возач поступа супротно одредбама члана 23. ове Одлуке;
14. такси возач поступа супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
15. такси возач поступа супротно одредбама члана 25. ове Одлуке;
16. такси возач поступа супротно одредбама члана 26. ове Одлуке;
17. поступи супротно одредбама члана 27. ове Одлуке;
18. поступи супротно одредбама члана 28. ове Одлуке;
19. поступи супротно одредбама члана 30. ове Одлуке;
20. такси возач поступа супротно одредбама члана 31. ове Одлуке;
21. поступи супротно одредбама члана 32. ове Одлуке;
22. поступи супротно одредбама члана 33. ове Одлуке;
23. поступи супротно одредбама члана 34. ове Одлуке;
24. поступи супротно одредбама члана 37. ове Одлуке;
25. такси возач поступа супротно одредбама члана 38. ове Одлуке.
Новчаном казном у фиксном износу од 4.000 динара казниће се и одговорно
лице у привредном друштву за прекршај из става 1. овог члана.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се за прекршај
предузетник који обавља такси превоз ако поступи супротно одредбама става 1.
тачке 1-25. овог члана.
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене
новчане казне ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
Члан 44.
Новчаном казном у фиксном износу од 4.000 динара казниће се за прекршај
физичко лице - такси возач ако:
1. управља такси возилом супротно одредбама члана 6. ове Одлуке;
2. такси возач поступа супротно одредбама члана 12. ове Одлуке;
3. такси возач поступа супротно одредбама члана 13. ове Одлуке;
4. такси возач поступа супротно одредбама члана 18. ове Одлуке;
5. такси возач поступа супротно члану 19. ове Одлуке;
6. у возилу се не налазе документа прописана чланом 20. ове Одлуке;
7. такси возач поступа супротно одредбама члана 22. ове Одлуке;
8. такси возач поступа супротно одредбама члана 23. ове Одлуке;
9. такси возач поступа супротно одредбама члана 24. ове Одлуке;
10. такси возач поступа супротно одредбама члана 25. ове Одлуке;
11. такси возач поступа супротно одредбама члана 26. ове Одлуке;
12. такси возач поступа супротно одредбама члана 27. ове Одлуке;
13. такси возач поступа супротно одредбама члана 28. ове Одлуке;
14. такси возач поступа супротно одредбама члана 31. ове Одлуке;
15. такси возач поступа супротно одредбама члана 32. ове Одлуке;
16. такси возач поступа супротно одредбама члана 37. ове Одлуке;
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17. такси возач поступа супротно одредбама члана 38. ове Одлуке.
Лице против кога је издат прекршајни налог ако прихвати одговорност и у
року од осам дана од дана пријема прекршајног налога плати половину изречене
новчане казне ослобађа се плаћања друге половине изречене новчане казне.
XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 45.
Општинско веће је дужно да Програм и акт из члана 4. ове Одлуке донесе у
року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Општинско веће је дужно да Одлуку из члана 30. ове Одлуке донесе у року од
30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.
Члан 46.
Одељење ће у року од 30 дана од ступања на снагу ове Одлуке, спровести
поступак набавке кровних ознака прописане чланом 27. ове Одлуке.
До окончања овог поступка, такси превозници ће користити сопствене „TAXI“
кровне ознаке.
Члан 47.
Такси превозници су дужни да своје пословање ускладе са одредбама ове
Одлуке најкасније до 31.12.2019. године.
Такси возач, који на дан ступања на снагу ове Одлуке има статус такси возача,
сматра се да испуњава услов у погледу поседовања возачке дозволе Б категорије,
прописаног образовања и радног искуства на пословима возача моторног возила од
најмање 5 година.
Захтеви поднети до ступања на снагу ове Одлуке решаваће се по одредбама
Одлуке о такси превозу путника на територији општине Бачки Петровац (''Сл. лист
општине Бачки Петровац'' бр. 3/2017 и 4/2018), осим захтева за издавање одобрења
за обављање такси превоза, на које ће се примењивати одредбе ове Одлуке.
Члан 48.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу
путника на територији општине Бачки Петровац (''Сл. лист општине Бачки
Петровац'' бр. 3/2017 и 4/2018).
Члан 49.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном
листу Општине Бачки Петровац''.
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 011-16/2019-04

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Дана: 27.03.2019. године
БАЧКИ ПЕТРОВАЦ

Др Јан Шуљан, с.р.
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Прилог 1: Изглед такси дозволе за такси возило

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНОСТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗИЛО
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ __________
ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА:
Седиште предузетника:
Број шасије возила:
Регистарска ознака:
Марка такси возила:
Тип такси возила:
Период важења:
Руководилац одељења:
_________________________

Дозвола издата: ____________

Прилог 2: Изглед такси дозволе за такси возача

ОПШТИНА БАЧКИ ПЕТРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, УРБАНИЗАМ, КОМУНАЛНОСТАМБЕНЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЛИКА

ТАКСИ ДОЗВОЛА ЗА ТАКСИ ВОЗАЧА
ЕВИДЕНЦИОНИ БРОЈ __________
ПОСЛОВНО ИМЕ ПРЕДУЗЕТНИКА:
Статус такси возача:
Име и презиме такси возача:
Јединствени матични број такси возача:
Адреса становања такси возача:
Период важења:
Руководилац одељења:
Дозвола издата: ____________

_________________________
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Прилог 3: Изглед кровне ознаке, димензије и распоред елемената
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