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128.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЛАПОВО
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 020-164/20-I-04
Датум: 16.11.2020.године
ЛАПОВО

 На основу члана 57. и 94. Закона о превозу путника у друмском саобраћају
(„Службени гласник РС“ број 68/2015, 41/2018, 44/2018 и др.закон, 83/2018, 31/2019,
9/2020), и  члана 37. став 1. тачка 27. Статута општине Лапово („Службени гласник
општине Лапово“  број 2/19),  Скупштина општине Лапово на седници одржаној дана 16.
новембра 2020. године, донела је

О Д Л У К У
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

I  ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
            Овом Одлуком прописују се ближи услови и начин обављања такси превоза на
територији општине Лапово.

Члан 2.
            Поједини изрази употребљени у овој Одлуци имају следеће значење:
1) “јавни превоз“ је превоз који је под једнаким условима доступан свим корисницима

превозних услуга и за који се наплаћује услуга превоза,
2) „такси превоз“ је јавни превоз који се обавља путничким возилом и за који се накнада

обрачунава таксиметром на релацији коју одређује сам корисник превоза,
3) „такси превозник“ је привредно друштво или предузетник коме је у складу са

одредбама Закона о превозу путника у друмском саобраћају и овом Одлуком одобрено
обављање такси превоза,

4) „такси возач“ је физичко лице које управља такси возилом и обавља такси превоз као
предузетник или као запослени код предузетника или привредног друштва,

5) „такси возило“ је путничко возило које је намењено и погодно за такси превоз и које
испуњава услове одређене Законом и овом Одлуком,

6) „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,

7) „ такси стајалиште“ је место на јавној саобраћајној или другој посебно уређеној
површини које је одређено и уређено за пристајање такси возила, чекање и пријем
путника и које је обележено саобраћајном сигнализацијом сходно прописима којима се
уређује безбедност саобраћаја на путевима.

Члан 3.
        Такси превоз обавља се на основу решења о одобравању такси превоза (у даљем
тексту: Одобрење) које издаје Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено
комуналне делатности ( у даљем тексту : надлежно одељење ) у оквиру дозвољеног броја
такси возила који је утврђен у складу са чл.4 ове Одлуке.
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        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.

Члан 4.
         Општинско веће општине Лапово на предлог надлежног одељења, у складу са
саобраћајно-техничким условима доноси програм којим се 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 Лапово.
         На основу програма из овог члана, Општинско веће доноси одлуку којом утврђује
дозвољени број возила за обављање такси превоза.
          Уколико Општинско веће не донесе програм из става 1. овог члана у обавези је да на
предлог надлежног одељења донесе Одлуку којом се утврђује дозвољен број возила за
обављање такси превоза према броју становника коју општина има према подацима
Републичког завода за статистику са последњег пописа, тако што број становника дели са
600.

II БЛИЖИ УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Седиште

Члан 5.
Услов у погледу седишта испуњава привредно друштво ако има седиште на

територији општине Лапово што доказује решењем АПР-а о регистрацији делатности.
Предузетник услов у погледу седишта испуњава ако на територији општине Лапово

има седиште што доказује решењем АПР-а о регистрацији делатности и пребивалиште на
територији општине Лапово што доказује фотокопијом личне карте или очитаном личном
картом.

Такси возач

Члан 6.
          За обављање такси превоза такси возач мора да испуњава следеће услове:

- Да има возачку дозволу Б категорије,
- Да има звање возача моторног возила или звање техничара друмског саобраћаја

или звање возача специјалисте петог степена стручне спреме,
- Да има радно искуство на пословима возача моторног возила од најмање 5 година,
- Да има уверење о здравственој способности за управљање моторним возилом које

је прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима утврђено за возаче
којима је управљање возилом основно занимање,

- Да није осуђиван на казну затвора дуже од 2 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,
          - Да му није изречена заштитна мера забране управљања моторним возилом док траје
изречена мера,
          -   Да је у радном односу код предузетника или привредног друштва.

Возач који има квалификовану картицу возача или возачку дозволу са уписаним
кодом “95” или сертификат о стручној компететности за обављање послова
професионалног возача сматра се да испуњава услове описане тачкама 2) и 3) овог члана.
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Такси возило

Члан 7.
                 Возило које је намењено за обављање такси превоза мора да испуњава следеће
услове:

1) Да је путничко возило у власништву односно лизингу привредног друштва или
предузетника,
2) Да је регистровано за 5 седишта 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,
5) Да размак између осовина буде најмање 2.550мм и запремине пртљажног простора од
најмање 350л,
6) Да има уграђен исправан таксиметар који је подешен и оверен искључиво у складу са
законом којим се уређује метрологија и одлуком Општинског већа којим се одређује и
усклађује цена у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на
територији општине Лапово,
 7) Да је регистровано према месту седишта привредног друштва односно предузетника са
регистарским таблицама чија регистарска ознака садржи ознаку Крагујевца и латинична
слова TX  на задње две позиције,
8) Да има оверен важећи ценовник постављен у возилу тако да буде видљив путнику,
9) Обавештење надлежног одељења о броју телефона на који корисник такси превоза може
изјавити притужбе на пружену услугу,
10) Да има полису осигурања путника од последица несрећног случаја у јавном превозу,
11) Да има кровну ознаку из члана 21. ове Одлуке,
12) Да има исправан суви противпожарни апарат,
13) Да има исправно унутрашње осветљење,
14) Да је чисто, уредно без унутрашњих и спољашњих оштећења,
15) Да има блок рачуна у којем је сваки лист потписан од стране превозника.

Пословни углед

Члан 8.
Привредно друштво не испуњава услов пословног угледа ако му је правоснажно

изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају,
прописана законом којим се уређују прекршаји док траје изречена мера.
           Предузетник не испуњава услов пословног угледа ако му је правоснажно изречена
заштитна мера забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају
прописана законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена мера.

Привредно друштво или предузетник не испуњава услов пословног угледа ако има
неизмирене пореске обавезе по основу регистроване делатности.

Дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају се
неизмиреним пореским обавезама у смислу става 3. овог члана.

III ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА ОДОБРЕЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 9.
Захтев за издавање Одобрења подноси привредно друштво или предузетник

надлежном одељењу на одговарајућем обрасцу.
Надлежно одељење у оквиру дозвољеног броја такси возила издаје Одобрење за

обављање такси превоза на територији општине Лапово предузетнику или привредном
друштву ако су испуњени услови из чл.10 односно 11. ове Одлуке.
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Члан 10.
Предузетнику се издаје Одобрење за обављање такси превоза ако постоји слободно

место за такси возило у складу са програмом односно одлуком из члана 4. овог акта и ако
испуњава следеће услове;

1) Да има регистровану претежну делатност „такси превоз“,
2) Да има седиште и пребивалиште на територији општине Лапово,
3) Да испуњава услове за возача из члана 6. ове Одлуке,
4) Да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења јавног превоза

удрумском саобраћају прописана Законом којим се уређују прекршаји, док траје изречена
мера,

5) Да има најмање једно путничко возило у власништву односно лизингу које
испуњава услове утврђене чл.7. тачка 1-5 ове Одлуке.

6) Да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности где се
дуговања која се редовно измирују по основу репрограма дуга не сматрају неизмиреним
пореским обавезама.

Услови које треба да испуни привредно друштво

Члан 11.
Привредном друштву се издаје Одобрење за обављање такси превоза ако постоји

слободно место за такси возило у складу са програмом односно Одлуком из чл.4. овог акта
и ако испуњава следеће услове:

1. да има регистровану претежну делатност „такси превоз“ ,
2. да има седиште на територији општине Лапово у коме морају да се налазе пословне

просторије где се чувају основни пословни документи, посебно рачуноводствени,
документи о људским ресурсима и други документи битни за обављање делатности,

3. да му није правоснажно изречена заштитна мера забране вршења делатности јавног
превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују привредни
преступи или прекршаји док траје изречена мера,

4. да поседује најмање једно путничко возило у власништву односно лизингу које
испуњава услове утврђене чл. 7 тачка 1-5 ове Одлуке,

5. да има најмање једног такси возача у статусу запосленог лица који испуњава услове
из чл.6. ове Одлуке,

6. да нема неизмирених пореских обавеза по основу регистроване делатности где се
дуговања која се редовно измирују не сматрају неизмиреним пореским обавезама

Члан 12.
Надлежно одељење најмање једном у 3 године врши проверу испуњености услова

за обављање такси превоза.
Ако се у вршењу провере утврди да је такси превозник престао да испуњава неки од

услова за обављање такси превоза, на предлог надлежног одељења, Општинско веће
укинуће Одобрење стим што се пре укидања Одобрења одређује рок од 30 дана у коме је
такси превозник дужан да достави доказе о испуњености прописаних услова.

У случају укидања Одобрења из става 2. овог члана надлежно одељење доноси
решење о престанку важења такси дозволе и кровне ознаке превозника и исте брише из
регистра.

Такси превозник који промени правну форму или изврши статусну промену може
да обавља такси превоз на основу одобрења које издаје надлежно одељење на захтев
правног следбеника такси превозника ако су испуњени услови из чл.3,5,6,7 и 8 ове Одлуке.

Члан 13.
Одобрење престаје да важи по сили закона:

1) Брисањем привредног друштва и предузетника из регистра привредних субјеката,
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2) Променом седишта привредног друштва или предузетника на територију друге
јединице локалне самоуправе,

3) Правоснажношћу 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) Правоснажношћу одлуке којом је предузетнику изречена мера забране вршења
делатности јавног превоза у друмском саобраћају прописана законом којим се уређују
прекршаји.

IV ИЗДАВАЊЕ УВЕРЕЊА

Члан 14.
На основу издатог Одобрења надлежно одељење 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 са регистарском ознаком
Крагујевца и латиничним словима  TX на задње две позиције.

V ТАКСИ ДОЗВОЛЕ

Члан 15.
Привредно друштво /предузетник/ дужно је да у року од 40 дана од дана добијања

Одобрења пријави почетак обављања делатности органу надлежном за регистрацију
привредних субјеката, као и да надлежном одељењу достави доказе о испуњености услова
из чл.7. тачка / 6-15 / ове Одлуке.

Члан 16.
Испуњеност услова из претходног члана ове Одлуке проверава саобраћајни

инспектор из надлежног Одељења и о томе сачињава записник.

Члан 17.
Такси превозник је дужан да на основу решења о почетку обављања делатности које

издаје орган надлежан за регистрацију привредних субјеката издатог Одобрења и доказа о
испуњености услова из чл.7. тачка 6-15 ове Одлуке, поднесе надлежном одељењу захтев на
одговарајућем обрасцу за издавање такси дозволе  за возило и захтев за издавање такси
дозволе за возача.

Такси превознику који у остављеном року достави доказе из чл.15. ове Одлуке,
надлежно одељење издаје решење, такси дозволу за возило и такси дозволу за возача.

Такси превозник има право да отпочне да обавља такси превоз на основу издатог
Одобрења а после издавања такси дозволе за возача и такси дозволе за возило.

Општинско веће на предлог надлежног одељења доноси акт којим се прописују
изглед и садржај образаца такси дозвола из става 2. овог члана.

Члан 18.
             Такси дозвола за возача није преносива и може је користити само такси возач коме
је издата.
             Такси дозвола за возача предузетника који самостално обавља делатност такси
превоза издаје се на период од годину дана.
             Такси дозвола за возача запосленог код привредног друштва или предузетника
издаје се до истека уговора о раду а најдуже на период од годину дана.
              Такси превозник подноси захтев за продузење рока важења такси дозволе за
возача најкасније 15 дана пре истека рока важења.
              Ако је такси дозвола возача престала да важи а није продузен рок вазења исте,
такси превозник мора да поднесе захтев за издавање нове такси дозволе.

   Такси дозвола за возача мора да садржи следеће податке:
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1. име и презиме возача
2. адреса возача
3. фотографија возача
4. назив предузетника или привредног друштва у чијем власништву је такси возило,
5. датум издавања такси дозволе,
6. редни број регистра
7. рок важења,
8. потпис и печат овлашћеног лица.

Члан 19.
Такси дозвола за возило није преносива и може је користити само такси возило за

које је издата.
Такси дозвола за возило издаје се до истека регистрације возила, а најдуже на

период од годину дана.
Такси превозник коме је истекла такси дозвола за возило, не може да обавља такси

превоз возилом на које се дозвола односи.
Такси превозник подноси захтев за продужење рока важења такси дозволе за

возило, најкасније 15 дана пре истека рока важења.
Ако је такси дозвола за возило престала да важи, а није продужен рок важења такси

превозник мора да поднесе захтев за издавање нове такси дозволе за возило.
Такси дозвола за возило садржи следеће податке:

1. назив и седиште превозника
2. регистарску ознаку, марку и тип возила,
3. број шасије возила,
4. број регистра такси возила,
5. датум издавањ атакси дозволе,
6. рок важења,
7. потпис и печат овлашћеног лица

Члан 20.
Такси превозник  је дужан да надлежном одељењу пријави сваку промену у погледу

возила и возача за које су издате одговарајуће такси дозволе одмах, а најкасније у року од
15 дана од дана настале промене. Одмах након пријаве одређене промене надлежно
одељење извршиће измену података у такси дозволи или издати нову такси дозволу с
роком важења који је био утврђен у претходној дозволи.

У случају оштећења такси дозволе такси превозник је обавезан да исту врати
надлежном одељењу и поднесе захтев за замену постојеће.

У случају губитка такси дозволе такси превозник је обавезан да исту огласи
неважећом и надлежном одељењу поднесе захтев за издавање дупликата..

Такси превозник је дужан да надлежном одељењу пријави прекид обављања
делатности у року од два дана од дана пријаве у регистру привредних субјеката и врати
такси дозволе и кровну ознаку.

У случају престанка обављања делатности из става 4. овог члана, такси превозник
не може да обавља такси превоз.

VI   КРОВНА ОЗНАКА

Члан 21.
Возило којим се обавља такси превоз обележава се истицањем кровне ознаке која

има инсталирано осветљење и садржи натпис TAXI, број кровне ознаке и ознаку општине
Лапово.

Такси превозник после издавања Одобрења подноси захтев надлежном Одељењу за
издавање кровне ознаке.
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Општинско веће на предлог надлежног одељења доноси акт којим се ближе
прописује изглед кровне ознаке.

Такси превозник не може уступати, давати на коришћење и отуђивати кровну
ознаку.

VII РЕГИСТАР

Члан 22.
Надлежно одељење води регистар такси превозника, такси возача, такси возила и

кровних ознака за свако возило за које је издата такси дозвола,
Регистар је јавно доступан на интернет страници и садржи: пословно име, седиште

и матични број такси превозника, број и датум Одобрења, име и презиме такси возача, број
такси дозволе за возача и возила, број шасије и регистарске таблице такси возила.

VIII ТАКСИ СТАЈАЛИШТЕ

Члан 23.
Локације такси стајалишта и број такси места на стајалиштима као и начин

регулисања и одржавања саобраћајне сигнализације утврђује Општинско веће посебном
Одлуком.

Члан 24.
Такси возила се паркирају на такси стајалишту према редоследу долазака.
За време коришћења такси стајалишта такси возач је дужан да буде у свом возилу

или поред њега.
Такси стајалишта се обележавају хоризонталном и вертикалном саобраћајном

сигнализацијом.
Хоризонталном сигнализацијом жуте боје обележава се простор за стајање такси

возила и у оквиру такси стајалишта уписује се назив TAXI.
На почетку стајалишта поставља се саобраћајни знак за означавање такси

стајалишта.

IX ЦЕНОВНИК

Члан 25.
Општинско веће на предлог надлежног одељења доноси Одлуку којом утврђује

цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати.
Одлуком се утврђује ценовник услуга такси превоза у коме је приказано:

1. цена по пређеном километру,
2. цена старта,
3. цена минута чекања,
4. цена доласка на адресу по позиву,
5. цена превоза пртљага по комаду.

Такси превозник је дужан да овери ценовник из претходног става.
Такси превозник је дужан да примењује цене из става 2. овог члана.

X НАЧИН ОБАВЉАЊА ТАКСИ ПРЕВОЗА

Члан 26.
У путничком возилу којим се обавља такси превоз мора бити на видном месту

уграђен исправан, оверен таксиметар и истакнута такси дозвола за возача.
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Члан 27.
Путничким возилом којим се обавља такси превоз забрањено је обављање

линијског превоза.
Такси возач када обавља делатност не сме такси возило да паркира ван такси

стајалишта.
Такси превозник не може користити аутобуска стајалишта која су одређена за

међумесни превоз.
Члан 28.

Такси превозник може да обавља такси превоз само на територији општине Лапово.
Изузетно такси превозник може да обави превоз преко територије за коју нема

издато одобрење ако је такси превоз започет на територији општине Лапово.
Такси возач који обави овакав превоз 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 превозник и корисник услуга могу се споразумети да ван подручја насељеног

места цена превоза буде по слободној погодби.
У случају слободне погодбе таксиметар мора бити укључен до изласка из

насељеног места.
Члан 29.

Такси возач је дужан да прими у возило сваког путника у границама расположивих
седишта и обави вожњу до захтеваног одредишта.

Такси возач може одбити захтев за превозом ако се одредиште превоза не налази на
територији општине Лапово.

Члан 30.
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.
Такси превозник је дужан да изда рачун кориснику услуге за обављени превоз који

садржи назив и седиште такси превозника, датум, релацију и цену превоза.

Члан 31.
Такси возач је дужан да вожњу обави најкраћом трасом до одредишта, а ако то није

најповољнија у погледу цене превоза дужан је да препоручи најповољнију осим у случају
када путник захтева одређену трасу.

Када је такси возило у функцији јавног превоза такси возач је дужан да истакне
кровну ознаку.

Уколико се такси возило користи за сопствене потребе такси возач је дужан да
кровну ознаку прекрије на одговарајући начин или је привремено уклони.

Члан 32.
Такси возилом се не могу превозити деца млађа од шест година без пунолетног

пратиоца.
Такси возилом се не могу 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.

Члан 33.
Привредни субјекти из члана 3. ове Одлуке не могу било којом својом радњом која

се односи на давање на коришћење кровне ознаке, Одобрења, такси дозволе, такси возила
и друго, да омогуће другим правним лицима, предузетницима или физичким лицима да
обављају такси превоз.
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Члан 34.
               У возилу којим се обавља такси превоз мора се налазити:
               1) фотокопија одобрења,
               2) такси дозвола за возача,
               3) оверен ценовник,
               4) уговор о раду за возача запосленог код такси превозника,
               5) доказ о осигурању путника у јавном превозу од последица несрећног случаја,
              6) обавештење о броју телефона на који корисник такси превоза може изјавити
притужбе на пружену услугу.

XI ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР

Члан 35.
Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке врши саобраћајни

инспектор из надлежног одељења.
Превозник и такси возач су дужни да инспектору ставе на увид потребна документа

у року који инспектор одреди.
Члан 36.

Инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да контролише;
1. да ли се у такси возилу налазе све исправе у складу са одредбама ове Одлуке,
2. да ли су такси исправе важеће,
3. да ли такси возило испуњава услове из члана 7. ове Одлуке,
4. начин обављања такси превоза,
5. усаглашеност ценовника са таксиметром и исправом о баждарењу таксиметра.

Члан 37.
Инспектор у вршењу инспекцијског надзора над одредбама ове Одлуке има

дужности и овлашћења републичког инспектора за друмски саобраћај, а нарочито да:
1. изда прекршајни налог за прекршаје који су овом Одлуком прописани,
2. зауставља путничка возила којима се обавља такси превоз истицањем саобраћајног

знака „СТОП ИНСПЕКЦИЈА“
3. врши и друге послове у складу са овлашћењима из Закона.

Члан 38.
Веродостојном исправом којом се доказује извршење прекршаја у смислу

Закона и ове Одлуке сматра се и;
              -    Видео или фото запис на коме се јасно могу видети; возило којим је извршен
прекршај, регистарске таблице возила, и битна обележја прекршаја,
             -    Фотокопија документације у вези са такси превозом која се налази у возилу.

XII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 39.
Новчаном казном у фиксном износу од 100.000 динара казниће се привредно

друштво за следеће прекршаје, ако:
1. обавља делатност такси превоза без издатог одобрења или такси дозволе,
2. у року од 15 дана од дана укидања одобрења не врати такси дозволе и кровну

ознаку надлежном одељењу,
3. обавља такси превоз возилом за које је истекла важност такси дозволе возила,
4. не обавести надлежно одељење у случају промене података на основу којих је

издата такси дозвола у року од 15 дана.
5. не обавести надлежно одељење о прекиду обављања делатности такси превоза и не

врати такси дозволе и кровну ознаку у року од 2  дана од дана пријаве у регистру
привредних субјеката,
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6. настави да обавља такси превоз у случају трајног престанка обављања делатности
такси превоза.,

7. уступи, да на коришћење или отуђи кровну ознаку,
8. У току обављања такси превоза нема истакнуту кровну ознаку која садржи податке

у складу са чл.21.став 1. ове Одлуке,
9. не примењује цене у складу са одредбом члана 25. ове Одлуке,
10. не подеси таксиметар у складу са овереним ценовником (члан 25. став 4. ове

Одлуке).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу

новчаном казном у фиксном износу од 20.000 динара
За прекршај из става 1. овог члана казниће се такси превозник-предузетник

новчаном казном у фиксном износу од 50.000 динара.

Члан 40.
Новчаном казном у фиксном износу од 15.000 динара казниће се такси возач за

следеће прекршаје ако:
1. обавља такси превоз дозволом за возача која је престала да важи,
2. кровну ознаку не прекрије на одговарајући начин или је привремено не уклони када

такси возило користи за сопствене потребе,
3. приликом отпочињања превоза не укључи таксиметар,
4. приликом обављања превоза није укључен таксиметар,
5. такси превоз не обави најкраћом трасом до одредишта,
6. је такси возило у функцији јавног превоза, а такси возач није истакао кровну

ознаку,
7. за време обављања такси превоза у такси возилу се не налазе документа из члана 33

ове Одлуке,
8. превози децу млађу од 6 година без пунолетног пратиоца,
9. превози посмртне остатке и угинуле животиње,
10. паркира такси возило супротно члану 27.став 2,
11. не примењује цене прописане чл.25 ове Одлуке,
12. не наплати услугу превоза у износу који покаже таксиметар и не изда рачун за

обављени превоз кориснику превоза.

Члан 41.
Новчаном казном у фиксном износу од 10.000 динара казниће се такси возач за

следеће прекршаје ако:
1. у току обављања такси превоза на крову такси возила не истакне ознаку која има

инсталирано осветљење, садржи назив : „TAXI“ и податке у складу са одредбама
Одлуке,

2. користи аутобуска стајалишта која су одређена за међумесни превоз,
3. у току превоза за корисника превоза није на видном месту исправан и оверен

таксиметар и истакнута такси дозвола за возаче.
За прекршај из става 1.  овог члана казниће се предузетник новчаном казном у

фиксном износу од 20.000,00 динара.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 42.
Такси возач који на дан ступања на снагу Закона има статус такси возача сматра да

испуњава услове из члана 6.тачка 2. и 3. ове Одлуке.
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Члан 43.
Возила такси превозника који на дан ступања Закона имају статус такси возила

сматра се да испуњавају услов у погледу броја возила у оквиру дозвољеног броја.

Члан 44.
Привредна друштва и предузетници који имају Одобрење за обављање такси

превоза дужни су да ускладе своје пословање са Законом у року од 3 месеца од дана
почетка примене одредаба Закона.

Рок за усклађивање пословања у погледу услова из члана 7. тачка 4 и 5 ове Одлуке
је две године од дана ступања на снагу Закона.

Члан 45.
Такси исправе важе до истека рока на који су издате, а најдуже до истека рока у

коме су привредна друштва и предузетници дужни да ускладе своје пословање.

Члан 46.
Уверење, дозволе, решења, потврде издате до дана почетка примене Закона важе до

истека рока на који су издате.
Уверења, дозволе, решења,потврде које су издате без рока важења престају да важе

истеком рока од годину дана од дана почетка примене Закона.

Члан 47.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику

општине Лапово“.
Члан 48.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о ауто такси превозу
путника на територији општине Лапово ( „Службени гласник општине Лапово бр. 10/13“ ).

ПРЕДСЕДНИЦА

Мирела Раденковић,ср.


