На основу члана 46. тачка 1) Закона о локалној самоуправи (Службени
гласник Републике Србије број 129/2007) и члана 53. тачка 1) Статута општине
Уб (“Службени гласник општине Уб” број 12/2008),
Општинско веће општине Уб, 3. августа 2012. године, доноси
Закључак
о утврђивању предлога
Одлуке о измени Одлуке о ауто-такси превозу
I Утврђује се предлог Одлуке о измени Одлуке о ауто-такси превозу.
II Овај закључак и предлог акта из тачке I овог закључка доставити Скупштини општине Уб ради одлучивања о предложеном тексту акта.
III Прелаже се Скупштини општине Уб да расправа о:
1. Одлуци о измени Одлуке о комуналној инспекцији општине Уб 3/2007;
2. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о вододову и канализацији –
8/2007;
3. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о пијацама -6/2007;
4 . Одлуци о изменама и допунама Одлуке о коришћењу и заштити комуналних објеката и зелених површина – 4/86;
5. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хигијене на територији општине Уб – 5/2002;
6. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о сахрањивању и гробљима –
7/95;
7. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о радном времену у области трговине, угоститељства и занатства на територији општине Уб – 9/2002, 7/2003,
6/2004 и 11/2007;
8. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о држању домаћих животиња –
2/2004;
9. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о путевима – 5/2002 и 11/2007;
10. Одлуци о изменама и допунама Одлуке о привременом постављању и
уклањању монтажних и других објеката на јавним површинама на територији
општине Уб - 16/2010;
11. Одлука о изменама и допунама Одлуке о ауто-такси превозу –
15/2009;
буде јединствена, а одлучивање о сваком предлогу одлуке појединачно.
IV За представника Општинског већа општине Уб у Скупштини општине
Уб одређује се Дарко Глишић, председник Општинског већа.
Општина Уб
Општинско веће
Број: 06-49-1/2012-01

Председника Већа
Дарко Глишић,с.р.
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На основу члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају (“Службени гласник
Републике Србије”, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/2011), члана 20. тачка 13) и члана 32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник РС”, број 129/2007), члана
2. тачка 14) и члана 33. тачка 7) Статута општине Уб (''Службени гласник општине Уб'' број
12/2008),
Скупштина општине Уб, _______________ 2012. године, доноси
Oдлукa
о изменма и допунама
Одлуке о ауто-такси превозу
Члан 1.
У Одлуци о ауто-такси превозу (''Службени гласник општине Уб'' број 15/2009), у даљем тексту одлука, члан 34 мења се и гласи:
''Члан 34.
Новчаном казном у износу од 100.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај
правно лице:
1. ако обавља такси превоз путника, а није регистровано за обављање ове делатности
(члан 8. став 1. тачка 1. ове олуке);
2. ако запосли радника који не испуњава услове из члана 7. став 1. тачка 1. и 7. ове
oдлуке;
3. ако у такси возилу нема важећи ценовник или је важећи ценовник постављен тако
да није видљив за путнике (члан 9. став 1. тачка 6. ове oдлуке);
4. ако у такси возилу не поседује идентификациони картон и ако исти није постављен
на видном месту (члан 9. став 1. тачка 7. ове oдлуке);
5. ако такси возило није регистровано на територији општине Уб (члан 9. став 1. тачка
1. ове oдлуке);
6. ако такси возила не испуњавају услове из члана 9. став 1. тачка 8., 9., 10. и 11. ове
oдлуке;
7. ако такси возила нису једнообразно обојена (члан 9. став 2. ове oдлуке);
8. ако поступи супротно члану 33. ове oдлуке;
9. ако обавља такси превоз на територији општине Уб, а нема пословно седиште на
територији општине Уб (члан 8. став 1. тачка 3. ове oдлуке);
10. ако обавља такси превоз, а нема важећи акт којим се утврђује да ли возило испуњава прописане услове за обављање такси превоза (члан 8. став 1. тачка 6. ове oдлуке);
11. ако не поступи у складу чланом 14., 15., 16. став 1. и 2. ове oдлуке;
12. ако не поступи у складу са чланом 18., 19, 20, 21., 22. став 2. и 3. ове oдлуке;
13. ако поступи супротно члану 25. ове oдлуке;
14. ако не изврши решење саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном 25.000 до 50.000.''
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места:
1) правном лицу у износу од 20.000 динара;
2) одговорном лицу у правном лицу 5.000 динара.''
Члан 2.
Члан 35. одлуке брише се.
Члан 3.
Члан 36. одлуке мења се и гласи:
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''Члан 36.
Новчаном казном у износу од 50.000 до 500.000 казниће се за прекршај предузетник:
1. ако обавља ауто-такси превоз путника, а није регистрован за обављање ове делатности (члан 3. ове oдлуке);
2. ако обавља делатност супротно одредбама члана 7. ове oдлуке;
3. ако возило којим обавља такси превоз не испуњава услове из члана 9. став 1.тачка
1., 6., 7., 8. , 10. и 11. ове oдлуке;
4. није у свом возилу док се оно налази на такси стајалишту (члан 31. став 2. ове
odлуке);
5. лично или преко посредника нуди такси превоз ван такси стајалишта (члан 19. ове
Одлуке);
6. одбије да превезе путника (члан 14. ове oдлуке);
7. не укључи таксиметар по уласку путника у такси возило (члан 17. став 2. ове
oдлуке);
8. не обави такси превоз путем који одреди путник, односно најкраћим путем (члан
18. ове oдлуке);
9. ако обавља такси превоз, а нема важећи акт којим се утврђује да ли возило испуњава прописане услове за обављање такси превоза (члан 7. став 1. тачка 4. ове oдлуке);
10. ако не поступи у складу са чланом 15., и 16. став 1. и 2.. ове oдлуке;
11. ако не поступи у складу са чланом 19, 20., 21. став 2. и 3. ове oдлуке,
12. ако поступи супротно члану 33. ове oдлуке;
13. ако поступи супротно члану 25. ове oдлуке;
14. ако не изврши решење саобраћајног инспектора.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места и
предузетнику у износу од 10.000 динара
За прекршаје наведене у у ставу 1. овог члана казниће се и физичко лице новчаном казном од 20.000 до 50.000. динара.
За прекршај из става 1. овог члана може се наплатити новчана казна на лицу места и
физичком лицу у износу од 5.000 динара
Члан 4
Члан 37. одлуке брише се.
Члан 5
После члана 36. доје се нови члан 37. који гласи:
''Члан 37.
Мнадатне канзне утврђене овом одлуком, на лицу места изриче и наплаћује саобраћајни инспектор.''
Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном гласнику
општине Уб''.
Општина Уб
Скупштина општине
Број:

Председник Скупштине
Драган Јелић
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