SLU@BENI LIST
OP[TINE U@ICE
XXXX

6. jun 2005. godine

Broj 5/05

36. Na osnovu ~lana 13. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl.glasnik RS", broj 16/97 i 42/98), ~lana 7. i 16. stav
9. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju ("Sl.glasnik RS", broj 46/95 i 66/01), i ~lana 26. Statuta op{tine U`ice
("Sl.list Op{tine U`ice", broj 14-1/04 - pre~i{}en tekst), na sednici Skup{tine op{tine U`ice, odr`anoj dana
06.06.2005. godine, doneta je

O D L U K A
O URE\EWU LINIJSKOG PREVOZA PUTNIKA
U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRA]AJU
I UVODNI DEO
^lan 1.
Ovom Odlukom ure|uje se organizacija i na~in obavqawa linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom
saobra}aju na teritoriji op{tine U`ice.
^lan 2.
Linijski prevoz putnika obavqa se u gradskom i prigradskom saobra}aju na istom prevoznom putu, svakodnevno,
odnosno istog dana u nedeqi, u isto vreme, i sa istim mestima ukrcavawa i iskrcavawa putnika (u daqem tekstu: gradski
prevoz).
^lan 3.
Gradski prevoz putnika na teritoriji op{tine U`ice mo`e da obavqa preduze}e ili drugo pravno lice, odnosno
preduzetnik (u daqem tekstu: prevoznik), u skladu sa odredbama Odluke o uslovima i na~inu poveravawa prevoza putnika u
gradskom i prigradskom saobra}aju na podru~ju op{tine U`ice i ovom Odlukom.
^lan 4.
Gradski prevoz putnika mo`e da obavqa prevoznik vozilima koja ispuwavaju uslove utvr|ene propisima o
bezbednosti saobra}aja na putevima i propisima o jugoslovenskim standardima, pod uslovom da je utvr|ena relacija i red
vo`we, da je utvr|eno vreme po~etka i trajawa reda vo`we i da se mo`e izvr{iti prevoz putnika koji mu je poveren.
^lan 5.
Obim prevoza putnika na teritoriji op{tine U`ice u gradskom prevozu defini{e se brojem linija i polazaka,
koji se detaqno iskazuje registrovanim redovima vo`we kod nadle`nog op{tinskog organa za privredu.
Potreban broj linija u gradskom i prigradskom saobra}aju utvr|uje Op{tinsko ve}e u skladu sa potrebama,
planovima razvoja grada, urbanisti~ko-komunalnom izgradwom i razvojem gradskog i prigradskog saobra}aja.
Zahtev za otvarawe novih linija u gradskom i prigradskom saobra}aju mogu podneti mesne zajednice, preduze}a i
ustanove i druga zainteresovana lica.
Zahtev se podnosi nadle`nom op{tinskom organu.
^lan 6.
Prevoznik mo`e otpo~eti sa obavqawem linijskog prevoza ako ima registrovan i overen red vo`we.
Izvod iz reda vo`we prevoznik je du`an da objavi preko sredstava javnog informisawa, u roku od 30 dana pre
otpo~iwawa obavqawa gradskog prevoza.
^lan 7.
Odeqewe nadle`no za privredu vodi registar prevoznika i registar redova vo`we za gradski prevoz.
Redovi vo`we overavaju se {tambiqem, potpisom i pe~atom u 5 (pet) primeraka za period od 01. juna teku}e godine,
do 31. maja naredne godine.
Zahtev za registraciju i overu reda vo`we podnosi se se 30 (trideset) dana pre po~etka obavqawa prevoza. Uz
zahtev, prevoznik je du`an da prilo`i ugovor o poveravawu prevoza putnika.
Op{tinski organ nadle`an za privredu izdaje potvrdu o registraciji prevoznika u registar prevoznika i overen
red vo`we u tri primerka.
^lan 8.
Prevoznik se mora pridr`avati registrovanog i overenog reda vo`we.
Registrovani red vo`we mo`e se mewati izuzetno u slu~ajevima:
prekida saobra}aja zbog vi{e sile ili izvo|ewa radova na rekonstrukciji puta,
mera nadle`nog op{tinskog organa, koje neposredno uti~u na ograni~ewe saobra}aja, dok ti razlozi traju.
Izmene reda vo`we, skra}ewe linija, smawewe ili pove}awe broja linija, mo`e se vr{iti uz prethodnu saglasnost
Op{tinskog ve}a.
Zahtev za izmenu va`e}eg reda vo`we, skra}ivawe linija, smawewe ili pove}awe broja linija mogu uputiti mesne
zajednice, preduze}a, ustanove i druga zainteresovana lica.
Zahtev se podnosi nadle`nom op{tinskom organu.
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^lan 9.
Red vo`we, odnosno polazak iz reda vo`we, brisa}e se iz registra vo`we ukoliko prevoznik:
1. ne otpo~ne obavqati prevoz po registrovanom redu vo`we u roku od tri dana od dana po~etka va`ewa reda
vo`we,
2. prestane obavqati prevoz po registrovanom redu vo`we, du`e od pet dana uzastopno,
3. povremeno obustavqa prevoz po registrovanom redu vo`we, u ukupnom trajawu od deset dana u toku va`ewa reda
vo`we

Brisawe reda vo`we, polazaka iz registra u slu~ajevima iz stava 1. ovog ~lana, vr{i organ nadle`an za
registraciju i overu reda vo`we.
Prevoznik kome je brisan red vo`we, odnosno polazak iz registrovanog reda vo`we u slu~ajevima iz stava 1. ovog
~lana, ne mo`e na toj relaciji u slede}a dva registraciona roka registrovati redove vo`we sa ve}im brojem polazaka od
broja polazaka koje ima po izvr{enom brisawu.
^lan 10.
Prevoznik mo`e prestati sa obavqawem prevoza pod uslovom da je odjavio red vo`we, odnosno polazak iz
registrovanog reda vo`we organu nadle`nom za registraciju i overu reda vo`we, najkasnije 30 dana pre prestanka
obavqawa prevoza, uz uslov da je u istom roku preko sredstava javnog informisawa ili na drugi odgovaraju}i na~in, najavio
prestanak obavqawa prevoza.
Prevoznik koji je odjavio red vo`we iz stava 1. ovog ~lana, ne mo`e na toj relaciji u slede}a dva registraciona
roka registrovati redove vo`we sa ve}im brojem polazaka od broja polazaka koje ima po izvr{enoj odjavi.
^lan 11.
Prevoznik je du`an da prevoz putnika obavqa trajano, kvalitetno i nesmetano shodno odredbama Zakona o prevozu
u drumskom saobra}aju, Zakona o komunalnim delatnostima i ovom Odlukom.
^lan 12.
U slu~aju da do|e do poreme}aja ili prekida u prevozu usled vi{e sile ili drugih razloga koje prevoznik nije mogao
da predvidi ili spre~i, prevoznik je du`an da preduzme mere na otklawawu uzroka poreme}aja, odnosno prekida prevoza i
odmah obavesti op{tinski organ uprave nadle`an za komunalne poslove i saobra}aj.
^lan 13.
U vozilu kojim se obavqa gradski prevoz putnika mora se nalaziti:
1. va`e}i red vo`we, odnosno fotokopija va`e}eg reda vo`we, overena pe~atom i potpisom ovla{}enog lica
prevoznika,
2. va`e}i i overen cenovnik,
3. op{ti uslovi prevoza, i
4. istaknut, u dowem desnom uglu vetrobranskog stakla, odnosno u ku}i{tu iznad vetrobranskog stakla i sa strane
pored ulaznih vrata, naziv ili broj linije sa nazna~ewem najmawe jedne usputne autobuske stanice ili autobuskog
stajali{ta, kojim se bli`e odre|uje pravac linije.
^lan 14.
Prevoznik je du`an primiti putnike i prtqag u granicama raspolo`ivih mesta, odnosno nosivosti vozila.
Prijem putnika u vozilo i iskrcavawe putnika u gradskom prevozu, vr{i se na autobuskim stanicama i autobuskim
stajali{tima koji su uneti u red vo`we.
Vozilom u gradskom prevozu ne mogu se prevoziti lica i stvari ~iji je prevoz zabrawen odredbama Zakona o prevozu
u drumskom saobra}aju.
^lan 15.
Prevoznik je du`an da utvrdi op{te uslove prevoza.
Op{ti uslovi prevoza sadr`e naro~ito: na~in i uslove prijema putnika u autobuse na autobuskim stanicama i
stajali{tima, {ta se smatra prtqagom, uslove za prijem i ~uvawe prtqaga i stvari koje su primqene na prevoz, naknade i
doplate za posebne usluge u autobuskim stanicama i autobusima i dr.
Prevoznik je obavezan da istakne na vidnom mestu izvod iz op{tih uslova prevoza iz stava 2. ovog ~lana.
^lan 16.
Autobuska stanica je objekat u kojem se vr{i pihvat i otpremawe autobusa, putnika, prtqaga i stvari, izdavawe
voznih karata i drugih prevoznih isprava, davawe obave{tewa o prevozu i pru`awe drugih usluva u vezi sa prevozom.
Autobuska stanica mora da ispuwava uslove propisane Zakonom.
^lan 17.
Preduze}e koje upravqa autobuskom stanicom vr{i usluge prevoznicima i putnicima pod jednakim uslovima, a u
skladu sa op{tim uslovima poslovawa autobuskih stanica.
Prevoznik koji koristi autobusku stanicu, dostavqa autobuskoj stanici registrovani red vo`we za svaku liniju
deset dana pre po~etka obavqawa prevoza na toj liniji.
Autobuska stanica mora sa~initi izvod iz reda vo`we i ista}i ga na vidnom mestu u autobuskoj stanici, najkasnije
dan pre stupawa na snagu reda vo`we.
Preduze}e koje upravqa autobuskom stanicom vodi evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom
obrascu.
^lan 18.
Preduze}e koje upravqa autobuskom stanicom ne mo`e pru`ati usluge prevozniku koji obavqa prevoz bez
registrovanog i overenog reda vo`we, odnosno bez odgovaraju}e potvrde da je prevoznik registrovan za gradski i
prigradski prevoz.
^lan 19.
Autobusko stajali{te je ure|en prostor pored kolovoza, odnosno ozna~en prostor na kolovozu, na kojem se
zaustavqaju autobusi radi ukrcavawa i iskrcavawa putnika i prtqaga.
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Autobusko stajali{te mora imati propisane oznake, odnosno ozna~enu saobra}ajnu povr{inu za zaustavqawe
autobusa, izvod iz reda vo`we i korpu za otpatke.
Izvod iz reda vo`we na autobuskom stajali{tu du`an je postaviti prevoznik.
Autobusko stajali{te mora da ispuwava i druge uslove utvr|ene propisima o izgradwi autobuskih stajali{ta.
^lan 20.
Mesto za autobusko stajali{te odre|uje op{tinski organ za saobra}aj u skladu sa potrebama, urbanisti~kim
planom i aktom o urbanisti~kim uslovima a uz saglasnost MUP-a - Odeqewe saobra}ajne policije.
Autobuska stajali{ta u gradskom podru~ju (granice grada U`ica) postavqaju se na rastojawu ne mawem od 400 m, a u
prigradskom podru~ju naseqenog tipa na rastojawu ne mawem od 500 m.
^lan 21.
Zahtev za otvarawe novih stajali{ta mogu podneti mesne zajednice, preduze}a, ustanove i druga zainteresovana
lica.
Zahtev se podnosi nadle`nom op{tinskom organu.
Opravdanost zahteva za otvarawe novih stajali{ta procewuje nadle`an op{tinski organ, MUP
saobra}ajne policije, JP "Direkcija za izgradwu" U`ice i prevoznik.

- Odeqewe

^lan 22.
Izgradwu stajali{ta u granicama GUP-a U`ice i na lokalnim putevima op{tine U`ice vr{i JP "Direkcija za
izgradwu" iz U`ica.
Izgradwu stajali{ta na regionalnim i magistralnim putevima vr{i Republi~ka direkcija za puteve.
II NADZOR
^lan 23.
Nadzor nad primenom ove Odluke, vr{i op{tinski inspektor za saobra}aj.
Inspektor za saobra}aj u vr{ewu poslova inspekcijskog nadzora nad primenom Zakona i propisa donetih na osnovu
Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju, ovla{}en je da vr{i kontrolu obavqawa prevoza putnika u gradskom i
prigradskom prevozu.
^lan 24.
Op{tinski inspektor za saobra}aj u vr{ewu inspekcijskog nadzora, ima pravo i du`nost da:
1. pregleda vozila kojima se obavqa lokalni prevoz, kontroli{e potrebnu dokumentaciju za vozila (putne naloge
za vozila, ugovore o zakupu vozila, saobra}ajne dozvole i dr.),
2. kontroli{e ugovore o poveravawu prevoza u gradskom i prigradskom saobra}aju, prevozne isprave i poslovawe
drugih pravnih lica i gra|ana, koje se odnose na obavqawe prevoza,
3. utvr|uje identitet prevoznika, voznog osobqa i drugih odgovornih lica za obavqawe prevoza, kontrolom
li~nih karata i drugih odgovaraju}ih isprava,
4. kontroli{e redove vo`we, kao i drugu dokumentaciju koja omogu}ava uvid u poslovawe prevoznika,
5. podnosi zahtev za brisawe reda vo`we iz registra, odnosno polazaka iz reda vo`we, kada utvrdi da prevoznik
ne obavqa linijski prevoz putnika u skladu sa overenim redom vo`we, odnosno zahteva brisawe polaska iz reda
vo`we u slu~ajevima neotpo~iwawa, odnosno obustavqawa prevoza po registrovanom i overenom redu vo`we,
6. naredi otklawawe nedostataka u pogledu:
ispuwenosti propisanih uslova i na~ina za obavqawe javnog prevoza,
propisanih uslova za rad autobuskih stanica i autobuskih stajali{ta,
uredne kontrole tehni~ke ispravnosti vozila,
pridr`avawa reda vo`we,
poslovawa prevoznika i izvr{avawa zadataka iz ugovora o poveravawu prevoza putnika.
7. zabrani prevoz i upotrebu saobra}ajnih sredstava ako se prevoz obavqa, odnosno sredstva upotrebqavaju
protivno propisima,
8. iskqu~i vozilo kojim se vr{i javni prevoz protivno odredbama Zakona i ove odluke, odredi mesto parkirawa i
oduzme saobra}ajnu dozvolu i registarske tablice u trajawu od 48 sati, a u slu~aju ponovnog iskqu~ivawa
vozila istog prevoznika oduzme saobra}ajnu dozvolu i registarske tablice u trajawu od 5 (pet) dana.
^lan 25.
Prevoznik, odnosno fizi~ko ili pravno lice, kome je u vr{ewu javnog prevoza ili prevoza za sopstvene potrebe
iskqu~eno vozilo, du`an je da na mestu parkirawa koje mu je odre|eno, obezbedi vozilo.
^lan 26.
Op{tinski inspektor za saobra}aj, u okviru svojih ovla{}ewa radi ostvarivawa pregleda, ima pravo da na
putevima zaustavqa vozila, osim vozila vojske SCG, vozila hitne pomo}i i vozila policije.
Zaustavqawe vozila iz stava 1. ovog ~lana, vr{i se isticawem saobra}ajnog znaka "zabrawen saobra}aj svim
vozilima u oba smera", na kome je upisano "STOP".
^lan 27.
Protiv re{ewa op{tinskog inspektora za saobra}aj, kojim se nala`u mere iz oblasti prevoza u gradskom i
prigradskom prevozu putnika, mo`e se izjaviti `alba Op{tinskom ve}u, u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavqawa
re{ewa.
@alba na re{ewe op{tinskog inspektora za saobra}aj iz stava 1. ovog ~lana, ne odla`e izvr{ewe re{ewa.
III KAZNENE ODREDBE
^lan 28.
Nov~anom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazni}e se za prekr{aj prevoznik ako:
1. otpo~ne ili obavqa linijski prevoz bez registrovanog i overenog reda vo`we (~lan 6. stav 1),
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ne pridr`ava se registrovanog i overenog reda vo`we (~lan 8. stav 1),
u toku va`ewa reda vo`we privremeno obustavi linijski prevoz, suprotno odredbama ~lan 8. stav 2. i 3. ove
Odluke,
obustavi obavqawe linijskog prevoza suprotno odredbi ~lana 10. stav 1 ove Odluke,
obavqa prevoz suprotno odredbi ~lana 11. ove odluke,
postupi suprotno odredbi ~lana 12. ove Odluke,
ne vr{i prijem putnika u vozilo i iskrcavawe putnika na autobuskim stanicama i autobuskim stajali{tijma
koji su uneti u red vo`we (~lan 14. stav 2.),
u vozilu kojim obavqa prevoz putnika, prevozi lica i stvari suprotno odredbi ~lana 14. stav 3. ove Odluke,
nedostaje autobuskoj stanici registrovan red vo`we u propisanom roku (~lan 17. stav 2.).

Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se nov~anom kaznom od 500 do 25.000 dinara odgovorno lice u preduze}u
ili drugom pravnom licu.
^lan 29.
Nov~anom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara kazni}e se za prekr{aj preduze}e ili drugo pravno lice ako:
1. u vozilu kojim obavqa prevoz putnika nema va`e}i red vo`we ili va`e}i cenovnik i op{te uslove prevoza,
ili nema istaknut naziv linije na propisan na~in (~lan 13),
2. ne primi u vozilo putnike i stvari u granicama raspolo`ivih mesta, odnosno nosivosti (~lan 14. stav 1),
3. obavqa prevoz suprotno op{tim uslovima prevoza (~lan 15.),
4. ne sa~ini izvod iz redova vo`we i ne istakne ga na vidno mesto u autobuskoj stanici, u propisanom roku (~lan
17. stav 3.),
5. ne vodi evidenciju polazaka i dolazaka autobusa na propisanom obrascu (~lan 17. stav 4.).
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se nov~anom kaznom od 500 do 25.000 dinara odgovorno lice u preduze}u
ili drugom pravnom licu.
IV PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 30.
Stupawem na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o organizaciji lokalnog linijskog i slobodnog
vanlinijskog prevoza putnika i stvari motornim i zapre`nim vozilima u drumskom saobra}aju na teritoriji Op{tine
T.U`ice ("Sl.list Op{tine T.U`ice", broj 3/79) i Odluka o bezbednosti i regulisawu saobra}aja na teritoriji op{tine
T.U`ice ("Sl.list Op{tine T.U`ice", broj 4/83).
^lan 31.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Sl.listu Op{tine U`ice".
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE
01 broj 344-73/05, 06.jun 2005.godine
PREDSEDNIK
Skup{tine op{tine
Petar Ristovi}, s.r.

37. Na osnovu ~lana 11. i 12. Zakona o komunalnim delatnostima ("Sl.glasnik RS", broj 16/97 i 42/98), ~lana 8.
Zakona o javnim preduze}ima i obavqawu delatnosti od op{teg interesa ("Sl.glasnik RS", broj 25/2000), ~lana 9. stav 1. i
~lana 16. stav 9. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju ("Sl.glasnik RS", broj 46/95 i 66/01) i ~lana 26. Statuta op{tine
U`ice ("Sl.list Op{tine U`ice", broj 14-1/04 - pre~i{}en tekst), na sednici Skup{tine op{tine U`ice odr`anoj dana
06.06.2005. godine, doneta je
ODLUKA
O USLOVIMA I NA^INU POVERAVAWA PREVOZA PUTNIKA
U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRA]AJU NA PODRU^JU OP[TINE U@ICE
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovom Odlukom propisuju se uslovi i na~in poveravawa prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju na
teritoriji op{tine U`ice, uslovi i na~in sprovo|ewa javnog konkursa, pitawa koja se reguli{u ugovorom, op{tinski
organ koji zakqu~uje ugovor, vreme na koje se zakqu~uje ugovor, organ op{tine koji }e se starati o obezbe|ivawu ugovorom
preuzetih obaveza i druga pitawa iz oblasti prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju na podru~ju op{tine
U`ice.
II USLOVI I NA^IN POVERAVAWA PREVOZA PUTNIKA
^lan 2.
Javni prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju mo`e obavqati preduze}e ili drugo pravno lice,
odnosno preduzetnik (u daqem tekstu: prevoznik) koji je vlasnik najmawe tri registrovana autobusa i ima obezbe|en
parking prostor za sva vozila, kadrove koji vr{e poslove redovnog odr`avawa vozila i kontrolu wihove tehni~ke
ispravnosti.
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Prevoznik mo`e otpo~eti sa obavqawem prevoza ako ima registrovan i overen red vo`we i dokaz o ispravnosti
vozila.
Registraciju i overu reda vo`we vr{i op{tinski organ nadle`an za privredu.
Zahtev za registraciju i overu reda vo`we podnosi se najkasnije do 30. aprila teku}e godine, za odnosnu godinu.
Uz zahtev za registraciju i overu reda vo`we, prevoznik podnosi izvod iz registra o vr{ewu delatnosti javnog
linijskog prevoza putnika i dokaz o ispuwenosti zakonom utvr|enih uslova za vr{ewe ove delatnosti.
Op{tinski organ nadle`an za privredu vodi registar overenih redova vo`we koji sadr`i redni broj, naziv
prevoznika, naziv linije, broj polazaka na liniji, rok va`ewa reda vo`we i druge podatke.
Nadle`ni organ registruje i overava red vo`we u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostavqawa zahteva za
registraciju i overu reda vo`we.
^lan 3.
Obim prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju utvr|uje se mre`om linija gradskog i prigradskog
saobra}aja, u zavisnosti od potrebe za prevozom.
Potreban broj linija u gradskom i prigradskom saobra}aju utvr|uje Op{tinsko ve}e Op{tine U`ice (u daqem
tekstu: Op{tinsko ve}e), na predlog radne grupe sa~iwene od stru~nih lica.
Radnu grupu iz prethodnog stava, obrazuje Op{tinsko ve}e.
^lan 4.
Naknada za prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju utvr|uje se po cenama koje odobri Op{tinsko ve}e.
^lan 5.
Poveravawe prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju vr{i se putem javnog konkursa na period do 5
(pet) godina, prikupqawem ponuda ili u izuzetnim slu~ajevima neposrednom pogodbom.
Javni konkurs raspisuje Op{tinsko ve}e.
Javni konkurs se objavquje u lokalnom listu i u jednom dnevnom listu na teritoriji Republike Srbije.
Konkurs je otvoren 30 (trideset) dana.
Konkursom se bli`e odre|uje sadr`aj dokumentacije koju treba dostaviti na konkurs, u skladu sa posebnim
zakonom.
^lan 6.
Op{tinsko ve}e mo`e raspisati konkurs za poveravawe kompletnog prevoza putnika ili za poveravawe prevoza na
pojedinim linijama u gradskom i prigradskom saobra}aju.
^lan 7.
Javni konkurs sadr`i odredbe o linijama koje se poveravaju prevozniku, uslovima koje je prevoznik du`an da
ispuwava, dokumentaciji koja se prila`e, vremenu trajawa konkursa i drugo.
^lan 8.
U~esnik javnog konkursa du`an je da na osnovu kwigovodstveno- finansijske, personalne i pravno-normativne
dokumentacije doka`e svoju tehni~ku, organizacionu i kadrovsku osposobqenost za obavqawe komunalne delatnosti koja mu
se poverava.
^lan 9.
Op{tinsko ve}e donosi Odluku o izboru prevoznika, koja je kona~na i objavquje se u "Sl.listu Op{tine U`ice".
Sa izabranim prevoznikom zakqu~uje se ugovor o poveravawu obavqawa prevoza putnika na teritoriji op{tine
U`ice.
^lan 10.
Ugovorom o pravima i obavezama u obavqawu komunalne delatnosti prevoza putnika u gradskom i prigradskom
saobra}aju, reguli{u se:
-

neposredne obaveze u izvr{avawu poslova,
odgovornost za slu~aj nekvalitetnog ili po obimu nedovoqnog obezbe|ivawa prevoza,
pravne i ekonomske posledice neizvr{avawa ili lo{eg izvr{avawa poslova,
uticaj vi{e sile ili nastupawa razloga koji su predvi|eni zakonom,
prava i obaveze Op{tine u pogledu obezbe|ivawa onih uslova za obavqawe poverenih delatnosti, koje mo`e
ili je du`na da obezbedi Op{tina,
obaveza prevoznika u pogledu obezbe|ivawa uslova za kontinuirano, uredno i kvalitetno vr{ewe prevoza,
prava i obaveze u slu~aju poreme}aja u vr{ewu prevoza,
uslovi i postupak raskida ugovora i
druga pitawa koja su od zna~aja za uredno obavqawe poverenih poslova.

^lan 11.
O obezbe|ewu ugovorom preuzetih obaveza, stara se Op{tinsko ve}e, preko Op{tinske uprave.
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^lan 12.
Prevoznik kome su povereni komunalni poslovi prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju du`an je da
poverene poslove obavqa u skladu sa Zakonom i drugim propisima donetim na osnovu Zakona.
III PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 13.
Poverene komunalne poslove prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobra}aju, nastavqa da obavqa
preduze}e kome su povereni ovi poslovi Odlukom Skup{tine op{tine U`ice, do zakqu~ewa ugovora o obavqawu ovih
poslova u skladu sa ovom Odlukom.
^lan 14.
Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu op{tine U`ice".
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE
01 broj 344-74/05, 06.jun 2005.godine
PREDSEDNIK
Skup{tine op{tine
Petar Ristovi}, s.r.

38. Na osnovu ~lana 7. i 36. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju ("Sl.glasnik RS", broj 46/95 i 66/01), i ~lana 26.
Statuta op{tine U`ice ("Sl.list Op{tine U`ice", broj 14-1/04 - pre~i{}en tekst), na sednici Skup{tine op{tine
U`ice odr`anoj dana 06.06.2005. godine, doneta je
ODLUKA
O AUTOAUTO-TAKSI PREVOZU
I OP[TE ODREDBE
^lan 1.
Ovom Odlukom bli`e se ure|uje obavqawe auto-taksi prevoz putnika na teritoriji op{tine U`ice.
^lan 2.
Auto-taksi prevoz putnika (u daqem tekstu: taksi prevoz) je vid javnog prevoza putnika i stvari na teritoriji
op{tine U`ice.
Taksi prevoz je oblik van linijskog prevoza za koji putnik utvr|uje relaciju i za to pla}a naknadu u iznosu koji
poka`e taksimetar.
^lan 3.
Taksi prevoz mogu obavqati preduzetnici, preduze}a i druga pravna lica, registrovana za obavqawe ove vrste
delatnosti, u skladu sa Zakonom i ovom Odlukom.
^lan 4.
Taksi voza~ je fizi~ko lice koje obavqa taksi prevoz kao preduzetnik ili kao zaposleni kod preduzetnika, u
preduze}u ili drugom pravnom licu, u smislu odredaba ove Odluke.
^lan 5.
U okviru godi{weg i vi{egodi{weg planirawa potreba u javnom prevozu putnika i stvari na teritoriji op{tine
U`ice, Op{tinsko ve}e Op{tine U`ice (u daqem tekstu: Op{tinsko ve}e) sagledava potrebe za taksi prevozom, kao i
potreban broj taksi stajali{ta.
II USLOVI ZA OBAVQAWE TAKSI PREVOZA
^lan 6.
Fizi~ko lice mo`e obavqati taksi prevoz, kao preduzetnik, ako pored op{tih uslova utvr|enih Zakonom
ispuwava i slede}e uslove:
1. da ima voza~ku dozvolu "B" kategorije najmawe tri godine;
2. da ima najmawe III stepen {kolske spreme;
3. da ima prebivali{te na teritoriji op{tine U`ice;
4. da ima polo`en ispit iz poznavawa propisa koji reguli{u taksi prevoz putnika u U`icu ili da je taksi prevoz
obavqao na teritoriji op{tine najmawe pet godina;
5. da je vlasnik vozila ili korisnik vozila po Ugovoru o lizingu, zakupu ili drugom pravnom osnovu.
Ako fizi~ko lice namerava da taksi prevoz obavqa kao zaposleni u pravnom licu registrovanom za obavqawe ove
vrste delatnosti, pored uslova iz stava 1. (osim ta~ke 5. ovog ~lana), mora da ima zakqu~en ugovor o radu sa pravnim
licem, odnosno preduzetnikom.
Organizovawe i polagawe ispita iz stava 1. ta~ka 4. ovog ~lana mo`e da obavqa {kola za obrazovawe profila
saobra}ajne struke.
Re{ewem predsednika Op{tine poveravaju se poslovi iz stava 3. ovog ~lana nadle`noj obrazovnoj ustanovi.
^lan 7.
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Za obavqawe taksi prevoza preduzetnik ili drugo pravno lice pored uslova propisanih Zakonom, mora da ispuni i
slede}e:
1.
2.
3.
4.

da je registrovano za ovu vrstu prevoza;
da je vlasnik vozila ili korisnik vozila na osnovu ugovora o lizingu, zakupu ili nekom drugom pravnom osnovu;
da taksi voza~ zaposlen u pravnom licu ispuwava uslove propisane ~lanom 6. stav 2. ove Odluke;
da je upla}ena taksa iz ~lana 18. ove Odluke.

Op{tinski organ uprave nadle`an za poslove privrede donosi re{ewe kojim utvr|uje ispuwenost uslova iz stava 1.
ovog ~lana.
III TAKSI VOZILO
^lan 8.
Motorno vozilo za obavqawe taksi prevoza, pored uslova propisanih Zakonom, mora da ispuwava i slede}e uslove:
1. da je izvr{en tehni~ki pregled vozila za obavqawe taksi prevoza;
2. da ima ~etvorotaktni motor snage najmawe 35 kW;
3. da ima najvi{e pet sedi{ta;
4. da ima najmawe 4 vrata;
5. da ima taksimetar koji mora biti tehni~ki ispravan, ba`daren na va`e}u tarifu, plombiran i postavqen tako
da iznos koji otkucava bude vidqiv i da se wegovim ukqu~ewem gasi svetlo na taksi oznaci iz ta~ke 9. ovog
~lana;
6. da su grejawe i ventilacija ispravni;
7. da ima va`e}i cenovnik postavqen tako da wegov sadr`aj bude vidqiv putnicima;
8. da ima na vidnom mestu istaknuta identifikaciona kartica sa slikom, imenom i prezimenom taksi voza~a,
adresom, li~nim brojem, brojem taksi dozvole, rednim brojem registra, firmom preduze}a ili preduzetnika i
slu`benim brojem preduze}a ili udru`ewa;
9. da je bez o{te}ewa, obojeno, ~isto i da reklamne poruke i nalepnice ne budu na staklenim povr{inama sa
predwe i zadwe strane vozila, kao i na drugim delovima vozila u skladu sa Zakonom i drugim propisima;
10. da ima svetle}u krovnu oznaku "TAXI", kao i naziv preduze}a ili udru`ewa kome pripada, odnosno
preduzetnika;
11. da je snabdeven protivpo`arnim aparatom pri~vr{}enim na lako uo~qivom i pristupa~nom mestu, tako da mo`e
da se dohvati i upotrebi bez izlaska iz automobila.
Istovremeno sa dono{ewem re{ewa o ispuwenosti uslova iz ~lana 7. ove Odluke, op{tinski organ uprave
nadle`an za poslove privrede izdaje identifikacione kartice.
Krovna oznaka iz stava 1. ta~ka 9. ovog ~lana ne mo`e biti du`a od 630 mm i vi{a od 210 mm, u osnovi ne mo`e biti
{ira od 165 mm a u temenu od 60 mm. Naziv "TAXI" mora biti sadr`an u krovnoj oznaci.
^lan 9.
Taksi automobilom se ne mo`e obavqati linijski prevoz putnika, odnosno gradski, prigradski i me|umesni prevoz
u smislu ~lana 14. i 34. Zakona o prevozu u drumskom saobra}aju.
IV UPIS U REGISTAR ZA OBAVQAWE TAKSI PREVOZA
^lan 10.
Prijava za obavqawe taksi prevoza podnosi se op{tinskom organu uprave nadle`nom za poslove privrede.
Uz prijavu se podnose dokazi o ispuwenosti uslova za obavqawe taksi prevoza utvr|eni Zakonom i ovom Odlukom.
Organ op{tinske uprave nadle`an za poslove privrede du`an je da u zakonom utvr|enom roku izvr{i upis lica
koji obavqa taksi prevoz u registar i izda mu re{ewe o upisu.
Uz re{ewe o upisu u registar, izdaje se i identifikaciona kartica.
^lan 11.
Registar izdatih identifikacionih kartica sadr`i:
redni broj registra;
ime i prezime taksi voza~a;
status taksi voza~a (preduzetnik ili zaposlen);
firmu preduze}a udru`ewa ili preduzetnika;
slu`beni broj preduze}a ili udru`ewa;
li~ni broj i
adresu
^lan 12.
U slu~aju da podneta prijava za obavqawe taksi prevoza ne sadr`i sve podatke odnosno da nisu prilo`eni dokazi u
smislu ~lana 6. ove Odluke, op{tinski organ uprave nadle`an za poslove privrede odlo`i}e upis u registar i od
podnosioca prijave zatra`iti da nedostatke otkloni.
U slu~aju stava 1. ovog ~lana, novi rok za upis u registar utvr|en zakonom te~e od dana kada podnosilac prijave
obavesti organ uprave nadle`an za poslove privrede o otklawawu nedostataka.
Ako nisu ispuweni zakonom i ovom Odlukom utvr|eni uslovi za obavqawe taksi prevoza, ili se nedostaci ne mogu
otkloniti, organ uprave nadle`an za poslove privrede }e re{ewem odbiti upis prijave u registar.
^lan 13.
Preduzetnik, pravno lice i taksi voza~ su obavezni:
da sve izmene podataka koje sadr`i identifikaciona kartica prijave organu uprave nadle`nom za poslove
privrede, u roku od tri dana od dana nastupawa izmene;
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-

da sve izmene u vezi motornog vozila prijave organu uprave nadle`nom za poslove privrede u roku od tri dana
od dana nastupawa izmene;
da sve ~iwenice i dokaze koji se odnose na prestanak odnosno privremeni prekid obavqawa delatnosti, prijave
organu uprave nadle`nom za poslove privrede najkasnije danom prestanka rada;
pravno lice ili preduzetnik pri podno{ewu prijave o prestanku, odnosno privremenom prekidu obavqawa
taksi prevoza, organu uprave nadle`nom za poslove privrede vrati identifikacionu karticu, odnosno re{ewe
o upisu u registar;
pravno lice ili preduzetnik du`no je da vrati identifikacione kartice za zaposlene u slu~aju raskida
ugovora o radu.

V PRESTANAK OBAVQAWA TAKSI PREVOZA
^lan 14.
Taksi voza~ mo`e privremeno prekinuti obavqawe taksi prevoza zbog:
1. bolovawa ili porodiqskog odsustva;
2. odslu`ewa vojne obaveze, stru~nog usavr{avawa ili vr{ewa javne funkcije;
3. kori{}ewa godi{weg odmora u skladu sa zakonom;
4. pritvora ili izdr`avawa kazne zatvora shodno ~lanu 165. i 166. Zakona o radu, kao i za vreme trajawa mere
bezbednosti, odnosno za{titne mere zabrane upravqawa motornim vozilom do 6 meseci.
Prijava za privremeni prekid obavqawa taksi prevoza podnosi se op{tinskom organu uprave nadle`nom za
poslove privrede istog dana kada rad prestane.
^lan 15.
Taksi voza~ prestaje sa radom:
1. na li~ni zahtev;
2. nastupawem okolnosti koje su u suprotnosti sa odredbama ~lana 6. ove Odluke od dana saznawa za navedene
okolnosti i
3. po sili zakona.
Zaposleni u pravnom licu prestaje sa obavqawem taksi prevoza raskidom ugovora o radu ukoliko odmah po raskidu
ne zakqu~i ugovor o radu kod drugog preduze}a registrovanog za obavqawe ove delatnosti i o tome ne obavesti op{tinski
organ uprave nadle`an za poslove privrede.
VI TAKSI STAJALI[TA
^lan 16.
Taksi stajali{te je odre|eno i ure|eno mesto na saobra}ajnoj povr{ini na kome taksi vozila pristaju, ~ekaju i
primaju putnike.
Na taksi stajali{tu `utom bojom se ucrtavaju prostori za stajawe vozila, a na po~etku i na kraju stajali{ta istom
bojom se upisuje oznaka "TAXI".
Taksi stajali{te obele`ava se vertikalnim saobra}ajnim znakom III-32 (parkirali{te) sa dopunskom tablom
"TAXI".
^lan 17.
Na taksi stajali{tima vozila se parkiraju po redu dolaska.
Za vreme stajawa u stajali{tu, voza~ je du`an da ostane kod vozila.
^lan 18.
Lokacije za taksi stajali{ta odre|uje Skup{tina op{tine, uz saglasnog MUP-a - Odeqewe saobra}ajne policije, a
o wihovom odr`avawu stara se JP "Direkcija za izgradwu" i JKP "Biokto{" U`ice.
Za kori{}ewe i odr`avawe taksi stajali{ta iz stava 1. ovog ~lana pla}a}e se komunalna taksa na godi{wem nivou
po taksi vozilu u visini propisanoj Odlukom o komunalnim taksama, a na osnovu re{ewa organa uprave nadle`nog za
poslove privrede.
VII TAKSI PREVOZ
^lan 19.
Taksi voza~ je obavezan da taksi prevoz zapo~ne sa stajali{ta ili na poziv.
Putnik sa taksi stajali{ta mo`e uzeti vozilo po svom izboru.
^lan 20.
Taksi voza~ je obavezan da po ulasku putnika u vozilo ukqu~i taksimetar. Za vreme prevoza putnika svetlo na taksi
oznaci preduze}a, udru`ewa ili preduzetnika mora biti uga{eno.
^lan 21.
Taksi voza~ je obavezan da taksi prevoz obavi putem koji putnik odredi, odnosno najkra}im putem do mesta
opredeqewa putnika.
^lan 22.
Taksi voza~ je obavezan da primi u vozilo svakog putnika u granicama raspolo`ivih sedi{ta, kao i li~ni prtqag
putnika u granicama veli~ine i nosivosti prostora za prtqag.
Pod li~nim prtqagom putnika podrazumevaju se putne torbe i koferi ~ija ukupna te`ina ne prelazi 20 kg.
Taksi voza~ je obavezan da se za vreme obavqawa taksi prevoza prema putniku ophodi sa pa`wom i predusretqivo.
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^lan 23.
Taksi voza~ u vreme obavqawa taksi delatnosti ne sme taksi vozilo parkirati van taksi stajali{ta a naro~ito na
autobuskim stajali{tima.
^lan 24.
Za vreme rada taksi voza~ mora da ima kod sebe identifikacionu karticu.
^lan 25.
Kada taksi vozilo koristi za sopstvene potrebe taksi voza~ je obavezan da ukloni krovnu oznaku preduze}a,
udru`ewa ili preduzetnika.
^lan 26.
Taksi vozilom se ne mogu prevoziti:
1.

deca do {est godina starosti bez pratioca osim ako je roditeq ili starateq u sporazumu sa taksi voza~em
poverio prevoz deteta do mesta opredeqewa,

2.

lica pod dejstvom alkohola ili droge i lica obolela od zarazne bolesti,

3.

lica koja svojom ode}om mogu uprqati ili o{tetiti unutra{wost vozila,

4.

posmrtni ostaci,

5.

uginule `ivotiwe,

6.

eksplozivne, lako zapaqive, otrovne, radioaktivne, zarazne, nagrizaju}e i druge materije koje zbog svojih
osobina mogu biti opasne po bezbednost i zdravqe qudi ili mogu naneti drugu {tetu.

Taksi vozilom mogu se uz pristanak taksi voza~a prevoziti i ku}ni qubimci.
^lan 27.
Taksi voza~ je obavezan da za vreme taksi prevoza bude uredan (~ist, pod{i{an, obrijan ili sa negovanom bradom i
brkovima).
Taksi voza~ u toku rada ne sme biti odeven u trenerku, kratke pantalone, {orts, majicu bez rukava, odnosno bez
ko{uqe ili majice, bez cipela, patika ili sandala na nogama.
^lan 28.
Taksi automobili koji su registrovani za obavqawe taksi prevoza putnika na teritoriji drugih op{tina mogu
vr{iti prevoz putnika na teritoriji op{tine U`ice, ukoliko dovoze putnike iz drugih op{tina, s tim {to u povratku ne
smeju uzimati nove putnike, ve} samo mogu vratiti putnike koje su dovezli.
VIII NAKNADA ZA OBAVQAWE TAKSI PREVOZA
^lan 29.
Cena taksi prevoza utvr|uje se cenovnikom i napla}uje se u iznosu koji poka`e taksimetar na mestu opredeqewa
putnika.
U cenu taksi prevoza ura~unat je i prevoz li~nog prtqaga.
Na zahtev putnika taksi voza~ je obavezan da po izvr{enoj usluzi izda ra~un koji mora da sadr`i slede}e podatke:
-

naziv preduze}a, udru`ewa ili preduzetnika,
slu`beni broj preduze}a ili udru`ewa,
registarski broj vozila,
datum i vreme vo`we,
relaciju vo`we,
cenu za izvr{ene usluge,
pe~at i
potpis

^lan 30.
U slu~aju da nije u mogu}nosti da zavr{i zapo~eti taksi prevoz na teritoriji op{tine U`ice, taksi voza~u
pripada kao naknada iznos koji u momentu prevoza poka`e taksimetar umawen za cenu starta, uz obavezu obezbe|ivawa
drugog "TAXI" vozila.
^lan 31.
O prijemu drugih putnika u toku taksi prevoza do mesta opredeqewa odlu~uje putnik koji je zapo~eo kori{}ewe
taksi prevoza, uz saglasnost taksi voza~a.
Ako putnik koji je primqen u toku taksi prevoza nastavqa kori{}ewe taksi prevoza posle mesta opredeqewa
putnika koji je zapo~eo kori{}ewe ovog prevoza, nastavak vo`we se smatra zapo~iwawem kori{}ewa taksi prevoza.
^lan 32.
Ako vi{e putnika istovremeno koristi prevoz do istog mesta opredeqewa, cenu taksi prevoza pla}a putnik koji je
zapo~eo kori{}ewe taksi prevoza.
X NADZOR
^lan 33.
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Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ove Odluke vr{i inspektor za saobra}aj Op{tinske uprave.
Inspektor je du`an da:
1. kontroli{e da li se taksi prevoz vr{i u skladu sa odredbama ove Odluke;
2. kontroli{e da li taksi vozilo ispuwava propisane uslove;
3. kontroli{e prevozne isprave i drugu dokumentaciju koja se odnosi na taksi prevoz;
4. utvr|uje identitet taksi vozila i taksi prevoznika.
U vr{ewu nadzora inspektor je ovla{}en da:
1. naredi otklawawe nedostataka u pogledu ispuwavawa propisanih uslova za obavqawe taksi prevoza, kao i ostale
uslove iz ove Odluke;
2. podnese zahtev za pokretawe prekr{ajnog postupka;
3. iskqu~i vozilo kojim se vr{i prevoz protivno odredbama Zakona i ove Odluke, odredi mesto parkirawa i oduzme
saobra}ajnu dozvolu, registarske tablice i krovnu oznaku u trajawu od 48 sati, a u slu~aju ponovnog iskqu~ewa vozila istog
taksi prevoznika, preduzetnika ili pravnog lica, u trajawu od 5 dana.
^lan 34.
Pravno lice i taksi voza~i du`ni su da inspektoru za saobra}aj omogu}e neometano vr{ewe poslova, stave na uvid
potrebna dokumenta, da u roku koji inspektor odredi dostave potrebne podatke i da postupe po nalogu inspektora.
X KAZNENE ODREDBE
^lan 35.
Nov~anom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazni}e se za prekr{aj preduze}e i drugo pravno lice ukoliko:
1. obavqa taksi prevoz putnika vozilom koje ne ispuwava uslove iz ~lana 8. stav 1. ta~ke 1, 2, 3, 4 i 6. ove Odluke,
2. u taksi vozilu poseduje taksimetar koji nije tehni~ki ispravan, ba`daren, plombiran ili postavqen tako da
iznos koji otkucava nije vidqiv za putnika ili se wegovim ukqu~ivawem svetlo na taksi oznaci ne gasi (~lan 8.
stav 1. ta~ka 5. ove Odluke),
3. u taksi vozilu nema va`e}i cenovnik ili je va`e}i cenovnik postavqen tako da nije vidqiv za putnike (~lan 8.
stav 1. ta~ka 7. ove Odluke),
4. u taksi vozilu ne poseduje identifikacioni karton i ako isti nije postavqen na vidnom mestu (~lan 8. stav 1.
ta~ka 8. ove Odluke),
5. ako taksi vozilo ne ispuwava uslove iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 9. ove Odluke),
6. obavqa taksi prevoz vozilom koje ne ispuwava uslove iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 10. ove Odluke,
7. neovla{}eno ustupi ili na drugi na~in otu|i oznaku iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 10. ove Odluke,
8. na taksi vozilu nosi oznaku iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 10. ove Odluke, ~ije dimenzije nisu u skladu sa odredbama
~lana 8. stav 3. ove Odluke,
9. ne poseduje protivpo`arni aparat (~lan 8. stav 1. ta~ka 11.),
10. sve izmene vezane za podatke koje sadr`i taksi dozvola ne prijavi organu op{tinske uprave nadle`nom za
poslove privrede u roku od tri dana od nastupawa izmene (~lan 13. stav 1. alineja 1. ove Odluke),
11. sve izmene vezane za podatke o motornom vozilu ne prijave organu op{tinske uprave nadle`nom za poslove
privrede u roku od tri dana od nastupawa izmene (~lan 13. stav 1. alineja 2 ove Odluke),
12. sve ~iwenice i dokaze koji se odnose na prestanak odnosno privremeni prekid obavqawa delatnosti ne prijavi
organu op{tinske uprave nadle`nom za poslove privrede najkasnije danom prestanka rada (~lan 13. stav 1.
alineja 3 ove Odluke),
13. u slu~aju trajnog odnosno privremenog prestanka obavqawa taksi prevoza, pri podno{ewu prijave organu
op{tinske uprave nadle`nom za poslove privrede ne vrati taksi dozvolu (~lan 13. stav 1. alineja 4 ove
Odluke),
14. postupi suprotno ~lanu 34. ove Odluke.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se preduzetnik nov~anom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u i drugom pravnom licu nov~anom kaznom
od 500 do 25.000 dinara.
^lan 36.
Nov~anom kaznom od 500 do 25.000 dinara kazni}e se za prekr{aj taksi voza~ ukoliko:
1. obavqa taksi prevoz putnika vozilom koje ne ispuwava uslove iz ~lana 8. stav 1. ta~ke 1, 2, 3, 4 i 6. ove Odluke,
2. u taksi vozilu poseduje taksimetar koji nije tehni~ki ispravan, ba`daren, plombiran ili postavqen tako da
iznos koji otkucava nije vidqiv za putnika ili se wegovim ukqu~ivawem svetlo na taksi oznaci ne gasi (~lan
8. stav 1. ta~ka 5. ove Odluke),
3. u taksi vozilu nema va`e}i cenovnik ili je va`e}i cenovnik postavqen tako da nije vidqiv za putnike (~lan 8.
stav 1. ta~ka 7. ove Odluke),
4. u taksi vozilu ne poseduje identifikacioni karton i ako isti nije postavqen na vidnom mestu (~lan 8. stav 1.
ta~ka 8. ove Odluke),
5. ako taksi vozilo ne ispuwava uslove iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 9. ove Odluke),
6. obavqa taksi prevoz vozilom koje ne ispuwava uslove iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 10. ove Odluke,
7. neovla{}eno ustupi ili na drugi na~in otu|i oznaku iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 10. ove Odluke,
8. na taksi vozilu nosi oznaku iz ~lana 8. stav 1. ta~ka 10. ove Odluke, ~ije dimenzije nisu u skladu sa odredbama
~lana 8. stav 3. ove Odluke,
9. ne poseduje protivpo`arni aparat (~lan 8. stav 1. ta~ka 11.),
10. sve izmene vezane za podatke koje sadr`i taksi dozvola ne prijavi organu op{tinske uprave nadle`nom za
poslove privrede u roku od tri dana od nastupawa izmene (~lan 13. stav 1. alineja 1. ove Odluke),
11. sve izmene vezane za podatke o motornom vozilu ne prijave organu op{tinske uprave nadle`nom za poslove
privrede u roku od tri dana od nastupawa izmene (~lan 13. stav 1. alineja 2 ove Odluke),
12. sve ~iwenice i dokaze koji se odnose na prestanak odnosno privremeni prekid obavqawa delatnosti ne prijavi
organu op{tinske uprave nadle`nom za poslove privrede najkasnije danom prestanka rada (~lan 13. stav 1.
alineja 3 ove Odluke),
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13. u slu~aju trajnog odnosno privremenog prestanka obavqawa taksi prevoza, pri podno{ewu prijave organu
op{tinske uprave nadle`nom za poslove privrede ne vrati taksi dozvolu (~lan 13. stav 1. alineja 4 ove
Odluke),
14. postupa suprotno ~lanu 17. i 19. ove Odluke,
15. ne ukqu~i taksimetar po ulasku u vozilo i ne iskqu~i svetlo na taksi oznaci za vreme prevoza putnika (~lan
20. ove Odluke),
16. ne obavqa taksi prevoz u skladu sa odredbom ~lana 21. ove Odluke,
17. postupi suprotno ~lanu 22. stav 1 i 3 i ~lanom 23. ove Odluke,
18. postupi suprotno ~lanu 24. ove Odluke,
19. koristi taksi vozilo za sopstvene potrebe a nije uklonio taksi oznaku (~lan 25. ove Odluke),
20. obavqa taksi prevoz suprotno odredbi ~lana 26. ove Odluke,
21. za vreme obavqawa taksi prevoza ne po{tuje odredbe ~lana 27. ove Odluke,
22. naknadu za obavqawe taksi prevoza naplati suprotno odredbi ~lana 29. stav 1 i 2 ove Odluke,
23. na zahtev putnika ne izda ra~un o izvr{enoj usluzi ili izda ra~un koji ne sadr`i sve propisane podatke (~lan
29. stav 3. ove Odluke),
24. u slu~aju nemogu}nosti da zavr{i taksi prevoz postupi suprotno ~lanu 30. ove Odluke,
25. postupi suprotno ~lanu 34. ove Odluke.
^lan 37.
Nov~anom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazni}e se za prekr{aj preduze}e i drugo pravno lice ako za obavqawe
taksi prevoza anga`uje lice suprotno odredbi ~lana 7. stav 1 ta~ka 3. ove Odluke.
Nov~anom kaznom od 2.500 do 250.000 dinara kazni}e se za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana preduzetnik.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u preduze}u ili drugom pravnom licu nov~anom
kaznom o 500 do 25.000 dinara.
^lan 38.
Nov~anom kaznom od 500 do 25.000 dinara kazni}e se za prekr{aj fizi~ko lice koje u pravnom licu obavqa taksi
prevoz, suprotno odredbi ~lana 7. stav 1. ta~ka 3. ove Odluke.
^lan 39.
Nov~anom kaznom od 500 do 25.000 dinara kazni}e se za prekr{aj lice koje obavqa auto-taksi prevoz putnika a nije
registrovano za obavqawe ove vrste delatnosti (~lan 3. ove Odluke).
^lan 40.
Nov~anom kaznom od 5.000 do 500.000 dinara kazni}e se za prekr{aj preduze}e i drugo pravno lice ako na teritoriji
op{tine U`ice obavqa taksi prevoz putnika suprotno odredbama ~lana 28. ove Odluke.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se i odgovorno lice u pravnom licu nov~anom kaznom od 500 do 25.000
dinara.
Za prekr{aj iz stava 1. ovog ~lana kazni}e se taksi voza~ nov~anom kaznom od 500 do 25.000 dinara.
XI PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE
^lan 41.
Preduzetnik, preduze}e i drugo pravno lice i taksi voza~i du`ni su da usklade svoje poslovawe s odredbama ove
Odluke u roku od {est meseci od dana stupawa na snagu ove Odluke.
^lan 42.
Postupak po prijavi za upis u registar za obavqawe taksi prevoza koji je zapo~et a po kome nije doneto re{ewe do
dana po~etka primene ove Odluke, nastavi}e se po odredbama ove Odluke.
^lan 43.
Stupawem na snagu ove Odluke prestaje da va`i Odluka o organizaciji i na~inu obavqawa auto-taksi prevoza
putnika na teritoriji Op{tine U`ice ("Sl.list Op{tine U`ice", broj 5/97 i 1/03)).
^lan 44.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u "Slu`benom listu Op{tine U`ice".
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE
01 broj 344-75/05, 06.jun 2005.godine
PREDSEDNIK
Skup{tine op{tine
Petar Ristovi}, s.r.

39. На основу члана 4. став 2. Закона о комуналним делатностима («Сл. гласник РС» број 16/97 и 42/98) и члана 26. Статута
Општине Ужице ("Сл. лист Општине Ужице" број 14-1/04 –пречишћен текст), Скупштина општине Ужице на седници одржаној 06. 06
2005. године, доноси
ОДЛУКУ
О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
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Овом Одлуком уређују се општи услови за обављање комуналне делатности управљања, коришћења и одржавања јавних
пракиралишта на територији општине Ужице.
Члан 2.
Јавна паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке су површине одређене за паркирање моторних возила.
Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.
Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебни простори за паркирање моторних возила који
припадају одређеном објекту (фабрика, стамбени блок, установа, такси стајалиште и др.).
Члан 3.
Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и друге јавне површине
посебно обележене за паркирање моторних возила.
Општа паркиралишта одређује Скупштина општине.
Члан 4.
Посебна паркиралишта су објекти и површине које су уређене и изграђене за паркирање моторних возила са контролисаним
уласком и изласком возила.
Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем
објекта за наплату.
Посебна паркиралишта се изграђују и уређују у складу са одговарајућим урбанистичким планом.
Члан 5.
Јавна паркиралишта се лоцирају на ужем градском подручју и на подручју Крчагова и Севојна.
Границе ужег градског подручја и подручја Крчагова и Севојна на којима се лоцирају ова паркиралишта одређује
Скупштина општине.
Члан 6.
Јавна паркиралишта категоришу се према зонама и дозвољеном времену паркирања.
У зависности од потребе паркирања, Скупштина општине одређује зоне из става 1. овог члана, као и дозвољено време
паркирања на јавним паркиралиштима у тим зонама.
Члан 7.
Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.
Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зону, категорију моторних возила која се
могу паркирати, начин паркирања и наплате, као и временско ограничење коришћења јавног паркиралишта.
Члан 8.
За обављање комуналне делатности из члана 1. ове Одлуке Скупштина општине може основати јавно предузеће или ове
послове поверити другом предузећу или предузетнику, који за то испуњава услове, путем јавног конкурса, у складу са Законом.
Члан 9.
Услови обављања делатности паркиралишта регулишу се уговором између предузећа, односно предузетника коме се ти
послови поверавају и председника Општине.
Уговором се ближе рeгулишу обавезе предузећа, односно предузетника коме је поверено обављање ове делатности, начин
обављања делатности, услови и поступак раскида уговора пре истека времена на које је закључен и др.
Члан 10.
Обављање делатности управљања, коришћења и одржавања паркиралишта поверава се на време до 25 година.
КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА
Члан 11.
Јавна паркиралишта, под условима утврђеним овом Одлуком, користе се за паркирање моторних возила правних лица,
физичких лица и предузетника.
На јавном паркиралишту, поред саобраћајне сигнализације, предузеће, односно предузетник је дужан да на видном
месту истакне обавештење о зони паркирања, категорији возила којима је паркиралиште намењено, временском ограничењу
коришћења паркирања, као и начину паркирања и наплате.
Члан 12.
За коришћење јавног паркиралишта возач, односно власник возила ако возач није идентификован, је дужан да плати
утврђену цену.
Цену услуге утврђује предузеће, односно предузетник за одређено време коришћења јавног паркиралишта.
Општинско веће даје сагласност на ценовник из става 2. овог члана.
Члан 13.
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За паркирање возила хитне помоћи, милиције, Војске СЦГ, ватрогасних и возила комуналних предузећа, када у току
интервентних акција користе јавно паркиралиште, не наплаћује се цена услуге за паркирање.
Члан 14.
Физичка лица, предузетници и правна лица (станари и корисници пословног простора) на просторима и под условима које
орган управе надлежан за послове саобраћаја утврди, могу јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници.
Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана, предузеће, односно предузетник издаје повлашћену паркинг карту.
Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а правном лицу и педузетнику највише две.
Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити искључиво за возило за које је ова карта издата.
Члан 15.
Орган општинске управе надлежан за послове саобраћаја може одобрити резервацију општих паркиралишта
државним органима, органима јединица локалне самоуправе и јавниm службама.
Резревацију општих паркиралишта орган управе из става 1. овог члана може одобрити и инвaлидним лицима.
Услове за паркирање из става 1. и 2. овог члана утврђује орган управе надлежан за послове саобраћаја.

1.
2.
3.

Члан 16.
Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:
Плати коришћење паркинг места према времену задржавања на прописани начин;
Поступа у складу са ограничењем времена коришћења паркинг места;
Користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком, хоризонталном или вертикалном сигнализацијом којом је означено
паркинг место.

НАПЛАТА ПАРКИРАЊА
Члан 17.
За коришћење услуге корисник је дужан да у возилу поседује важећу паркинг карту.
Корисник паркиралишта дужан је да:
а) Истакне купљену паркинг карту са унутрашње стране предњег ветробранског стакла возила;
б) Користи исправно паркинг карту и у њу унесе тачне податке.
Истицањем паркинг карте корисник прихвата прописане услове за коришћење јавног паркиралишта.
Куповином паркинг карте корисник стиче право коришћења паркинг места.
Предузеће, односно предузетник нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.
Члан 18.
Контролу коришћења општег паркиралишта врши предузеће, односно предузетник преко свог овлашћеног контролора.
Контролори имају службену легитимацију и носе службена одела.
Предузеће, односно предузетник издаје легитимацију и утврђује изглед службеног одела.

•
•
•
•
•
•
•
•

Члан 19.
На јавним паркиралиштима забрањено је:
паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији (паркирање на претплатном
паркинг месту, ометање коришћења паркиралишта и др.);
паркирање возила дуже од времена предвиђеног за паркирање;
вршење поправки моторних возила;
заузимање паркинг места путем ограђивања или ометања паркирања других возила;
постављање ограда или сличних препрека:
паркирање нерегистрованих возила:
остављање неисправних или хаварисаних возила, односно прикључних возила без сопственог погона;
остављање возила намењених за продају.

Члан 20.
Уколико општинска комунална инспекција нађе на јавном паркиралишту нерегистровано или хаварисано возило или друге
ствари и предмете којима се омета коришћење паркиралишта, поступиће у складу са Законом, односно одлукама којима се регулише
уклањање напуштених и дотрајалих предмета и ствари остављених на јавним површинама.
Члан 21.
Возило паркирано супротно прописима уклања се, о трошку власника, на за то одређено место.
Уклањање возила из претходног става врши предузеће, односно предузетник коме је поверено обављање делатности
паркирања.
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Предузеће, односно предузетник коме је поверено вршење делатности паркирања доноси Правилник о критеријумима за
коришћење "паука" за уклањање непрописно паркираних возила, уз претходну сагласност председника Општине.
Место на коме се остављају уклоњена возила мора бити објављено преко средстава јавног информисања или на други
погодан начин.
ОДРЖАВАЊЕ
Члан 22.
Предузеће, односно предузетник је дужан да јавна паркиралишта, као и саобраћајне знаке и ознаке на
паркиралишту одржава у исправном стању.
НАДЗОР
Члан 23.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши општинска комунална инспекција.
У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен да:
1. контролише стање паркиралишта и гаража;
2. контролише да ли се делатност паркиралишта обавља у складу са утврђеним условима;
3. нареди уклањање нерегистрованих и хаварисаних возила и других ствари и предмета са паркиралишта и из гаража када
утврди да се омета коришћење паркиралишта;
4. нареди извршавање утврђених обавеза и предузима мере за отклањање недостатака:
5. подноси прекршајне пријаве;
6. предузима и друге мере утврђене Законом , овом Одлуком и другим прописима из ове области.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 24.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 - 500.000,00 динара казниће се за прекршај предузеће коме је поверено обављање
делатности паркиrалишта, ако:
1. na propisan na~in ne obele`ava i ne odr`ava javna parkirali{ta (~l.11 i ~l.22),
2. na javnim parkirali{tima ne odredi parking mesto za vozila invalida (~lan 15.stav 2.).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник коме је поверено обављање делатности паркиралишта новчаном
казном у износу од 2.500,00 - 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу новчаном казном у износу од 500,00 - 25.000,00
динара.
Члан 25.
Новчаном казном у износу од 5.000,00 - 500.000,00 динара казниће се за прекршај preduze}e ili drugo pravno лице ако:
1. koristi javno parkirali{te suprotno odredbi ~lana 14,
2. koristi javno parkirali{te suprotno odredbi ~lana 15,
3. ne postupi u skladu sa odredbama ~lana 16 i 17. stav 2.
4. postupa suprotno odredbama ~lana 19.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 2.500,00 - 250.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у предузећу новчаном казном у износу од 500,00 - 25.000,00 динара.
За прекршај из става 1. ta~ke 1, 3 i 4.овог члана казниће се fizi~ko lice новчаном казном у износу од 500,00 - 25.000,00 динара.
Члан 26.
Новчаном казном у износу од 500,00 - 25.000,00 динара казниће се за прекршај контролор уколико не носи службено одело
или службену легитимацију.
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 27.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима ("Сл. лист Општине Ужице" бр. 16/01).
Члан 28.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Општине Ужице".
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE
01 broj 344-76/05, 06.jun 2005.godine

PREDSEDNIK
Skup{tine op{tine
Petar Ristovi}, s.r.

40. На основу члана 14. Закона о јавним предзећима и обављању делатности од општег интереса («Сл. гласник РС» број
25/00 и 25/02), члана 19. Одлуке о организовању ЈКП "Топлота" Ужице ("Службени лист општине Ужице" број 2/05) и члана 26.
Статута Општине Ужице (" Сл. лист Општине Ужице број 14-1/04" –пречишћен текст), Скупштина општине Ужице на седници
одржаној 06. 06 2005. године, доноси
РЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈКП "ТОПЛОТА" УЖИЦЕ
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1. Мр Милан Секулић, дипл. инг. машинства из Ужица, именује се за директора ЈКП "Топлота" Ужице.
2. Мандат директора траје 4 године.
3. Ово Решење ступа на снагу даном доношења и објавиће се у "Службеном листу Општине Ужице".
SKUP[TINA OP[TINE U@ICE
01 broj 119-03/05, 06.jun 2005.godine
PREDSEDNIK
Skup{tine op{tine
Petar Ristovi}, s.r.
41. На основу члана 89. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике Србије" број 9/02) и члана 16. Статута
општине Ужице ("Службени лист општине Ужице" број 14-1/04 - пречишћен текст), грађани Месне заједнице Дрежник, путем
писменог изјашњавања, спроведеног од 10. 04. 2005. године до 17.04.2005. године, донели су

ОДЛУКУ
О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСА
ЗА ПОДРУЧЈЕ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ДРЕЖНИК
Члан 1.
Ради задовољења заједничких потреба грађани Месне заједнице Дрежник уводе самодопринос за подручје Месне заједнице
Дрежник.
Члан 2.
Самодопринос се уводи за финансирање реконструкције путева на подручју Месне заједнице Дрежник и то:
Костина кућа-Задружна лука-Врбица
5км
Врбица-Лучићи
1км
Центар-Брдо
1,5км
Савинац-Томин гроб
5км
Центар-Градина
2,5км
Костова бара-Лазовића брдо-Центар
5км
Трафостаница-Милићи
500м
Центар-Рзав
2,5км
Клен-Главица
500м
Зекавице
500м
Трафостаница-Аџићи
1км
Кракови Јованетићи
1км
Томин гроб-Марковићи
1,5км
Крак Гавриловићи
500м
Лијескићи-Лазина
3км
Крак Новаковићи
1,5км
Члан 3.
Самодопринос се уводи у новцу за период од 5 година, почев од 18.04.2005. године до 18.04.2010. године.
Члан 4.
Обвезници самодоприноса су грађани који имају пребивалиште на подручју Месне заједнице Дрежник.
Члан 5.
Самодопринос се уводи на основице и то по стопама:
20% на катастарски доходак од пољопривредне делатности;
2% на зараде односно плате и остала лична примања.
Члан 6.
Од обавезе самодоприноса ослобађају се грађани који имају примања која се по одредбама Закона којим се уређује порез на
доходак грађана изузимају из дохотка грађана.
Члан 7.
Самодопринос из личних примања и прихода обрачунава и исплаћује исплатилац тих примања на начин и по поступку који
важи за наплату пореза из зараде радника. Самодопринос код осталих обвезника наплаћује се на начин и у роковима прописаним за
плаћање других обавеза по закону.
Члан 8.
Средства самодоприноса могу се користити искључиво на основу програма коришћења ових средстава из финансијског
плана.
Члан 9.
Надзор над сакупљањем и упротребом средстава самодоприноса остварују грађани преко Савета месне заједнице.
Савет месне заједнице дужан је да се стара о извршавању Одлуке о завођењу самодоприноса и обавештава грађане о уплати и
трошењу средстава самодоприноса најмање једанпут годишње.
Члан 10.
Уплата самодоприноса вршиће се на посебан рачун Месне заједнице Дрежник.
Члан 11.
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У погледу принудне наплате самодоприноса, камата, поврћаја и застарелости самодоприноса примењују се прописи којима
се уређује порез на доходак грађана.
Члан 12.
Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће се објавити у "Службеном листу општине Ужице".
MESNA ZAJEDNICA DRE@NIK
Broj 06-121/05, 18. april 2005.godine
PREDSEDNIK
Saveta mesne zajednice
Slobodan Jev|i}, s.r.
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Izdaje i {tampa: Skup{tina op{tine U`ice, odgovorni urednik Milojka Sekuli}, sekretar Skup{tine op{tine Tehni~ki urednik Sr|an Petrovi} - Redakcija i administracija: Slu`ba za zajedni~ke poslove op{tine U`ice - Telefon
590-150- Teku}i ra~un za pretplatu: 840-93641-20, sa naznakom za "Slu`beni list" - kod Uprave za javna pla}awa - Filijala
U`ice - Po{tarina pla}ena pau{alno - Godi{wa akontaciona pretplata za 2005. godinu iznosi 4250 dinara - Tira` 100
primeraka

