На основу члана 3. став 1. тачка 2. и члана 51. Закона о превозу у друмском
саобраћају Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 47/17),
члана 39. став 2. тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, број 97/16) и члана 38. став 2. Статута Општине Фоча
(„Службени гласник Општине Фоча“, број 8/17), Скупштина Општине Фоча на
Осамнаестој редовној сједници дана 30.3.2018. године д о н о с и

ОДЛУКУ
О ТАКСИ ПРЕВОЗУ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ФОЧА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом одлуком уређују се организација такси превоза на подручју општине
Фоча, мјерила и критеријуми на основу којих се одређује број такси превозника, број
и размјештај такси стајалишта, начин коришћења и управљања такси стајалиштима,
број такси мјеста на стајалиштима, број регистрованих такси возила у односу на
расположиви број такси мјеста на стајалиштима, начин и поступак издавања лиценце
превозника и легитимације за возача моторног возила за такси превоз, начин
утврђивања и наплате цијене превоза у случају превоза лица у једном возилу,
поступак издавања, величина и изглед допунских ознака, допунске услове за возача
и возило, вођење евиденције о издатим лиценцама превозника и легитимацијама за
возача моторног возила и друга питања од значаја за обављање такси превозника на
подручју општине Фоча, као и надзор над спровођењем ове одлуке и казнене
одредбе.
II УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА
Члан 2.

Такси превозници могу бити:
1) предузетници, који посједују одобрење надлежног органа Општине
Фоча за обављање такси превоза (у даљем тексту: такси предузетник),
2) правна лица која имају регистровану дјелатност код надлежног суда,
са сједиштем у Фочи (у даљем тексту: такси предузеће).
Члан 3.
(1) За обављање такси превоза, такси предузетник, поред услова прописаних
Законом о превозу у друмском саобраћају (у даљем тексту: Закон), Законом о
занатско - предузетничкој дјелатности и прописа из области безбједности саобраћаја,
мора да испуњава сљедеће услове:
1) да има возачку дозволу „Б“ категорије, најмање двије године,
2) да је стручно оспособљен возач, у складу са чланом 8. ст. 2. и 3. Закона,

3) да има љекарско увјерење о способности за возача за управљање возилом
којим се обавља такси превоз, које није старије од годину дана,
4) да такси превоз обавља само једним возилом,
5) да је власник такси возила или да посједује возило по основу лизинга
којим се обавља такси превоз путника (у даљем тексту: такси возило), односно да
посједује ваљан правни акт којим се утврђује право коришћења такси возила (уговор
о лизингу),
6) да лично управља такси возилом,
7) да му није изречена мјера забране управљања моторним возилом „Б“
категорије, што се доказује увјерењем које није старије од шест мјесеци,
8) да му правоснажном судском одлуком није забрањено обављање одређене
дјелатности, односно да му правоснажним рјешењем о прекршају није изречена
заштитна мјера забране обављања дјелатности, док трају правне посљедице осуде,
односно изречене мјере, што се доказује увјерењем које није старије од шест
мјесеци,
9) да је измирио пореске обавезе по основу јавних прихода, што се доказује
увјерењем надлежног органа, које није старије од шест мјесеци и
10) да му је такси превоз једино и основно занимање.
(2) Поред услова предвиђених Законом и прописима из области безбједности
саобраћаја, правно лице може обављати такси превоз ако испуњава и сљедеће
услове:
1) да је код надлежног суда регистровало дјелатност такси превоз са
сједиштем у Фочи,
2) да је власник возила којим се обавља такси превоз или да посједује возило
по основу лизинга, које испуњавају техничко - експлоатационе и еколошке услове,
3) да је такси возило са највише 1 + 4 регистрована сједишта, облика
каросерије лимузина или караван, старости до 15 година,
4) да посједује лиценцу превозника и легитимацију за возача моторног
возила које издаје надлежни орган Општине Фоча.
Члан 4.
(1) Такси возило којим се обавља такси превоз, поред услова прописаних
Законом, мора да испуњава и сљедеће услове:
1) да је облик каросерије „лимузина“ или „караван“, са 1 + 4
регистрованих сједишта за вршење такси превоза и са четворо бочних врата,
2) да је старости до 15 година,
3) да је погонски мотор радне запремине најмање 1.300 cm3 и најмање 40
KW, осим уколико се ради о возилу на електропогон,
4) да је таксиметар у исправном стању, пломбиран и баждарен према
прописаним метролошким условима и постављен у возилу тако да износ на
таксиметру буде видљив и читљив путнику,
5) да су уређаји за загријавање, провјетравање и освјетљење
унутрашњости возила у исправном стању,
6) да су сједишта исправна и чиста, са наслоном за главу, пресвучена
навлакама,
7) да су предња сједишта са наслоном за главу, уређајима за помјерање
сједишта и подешавањем нагиба наслона за леђа,
8) да је простор за пртљаг одвојен од простора за смјештај лица, тако да
се одлагање и преузимање пртљага обавља без улажења у возило,
9) да има уграђене сигурносне појасеве за везивање лица која се превозе,
10) да има исправан аудио уређај,
11) да има неоштећене спољне површине возила,

12) исправан противпожарни апарат, контролисан од надлежног органа,
13) алат за монтажу и демонтажу пнеуматика, резервни точак и гарнитуру
резервних сијалица,
14) опрема за дизање возила и компримирање ваздуха у пнеуматике и да
посједује прибор за интервентно чишћење возила и најмање пет тамних
хигијенских врећица од материјала који не пропушта течност,
15) да је цјеновник услуга постављен у возилу тако да буде видљив и
читљив путнику,
16) да има блок рачуна и печат,
17) да на највишој тачки возила има такси таблу, висине од 14 cm до 20
cm, дужине од 40 cm до 60 cm, која је са обје стране истог изгледа, постављена
паралелно са вјетробранским стаклом, синхронизована са таксиметром тако да
губи освјетљење кад је таксиметар у функцији, исписаним називом “ТАХI”.
(2) Сви чланови једног удружења морају имати потпуно идентичне такси
табле по боји, облику и величини.
(3) На такси возилу могу да се постављају рекламно пропагандне поруке,
на доњем дијелу задњих бочних стакала и на задњем вјетробранском стаклу, на
прозирним наљепницама максималне висине 12 cm, као и на каросерији, у
складу са прописима из области безбједности друмског саобраћаја.
Члан 5.
(1) Такси превозници могу регистровати дјелатност, односно добити
одобрење за такси превоз само ако је од стране надлежног општинског органа
управе утврђено да испуњавају прописане услове и ако постоји слободно мјесто
у односу на максималан број возила на подручју општине Фоча.
(2) Максималан број такси возила на подручју општине Фоча утврђује
Начелник Општине Фоча, у правилу почетком сваке године.
III ДОПУНСКЕ ОЗНАКЕ
Члан 6.
(1) Такси возила морају да имају наљепницу, коју издаје надлежни орган
Општинске управе Фоча, једном годишње и која важи за текућу годину.
(2) Надлежни орган Општинске управе Фоча провјерава испуњеност
услова прописаних законом и чланом 7. ове одлуке, о чему доноси рјешење и
издаје наљепницу.
(3) О донесеним рјешењима и издатим наљепницама, надлежни орган
Општинске управе дужан је да води евиденцију.
(4) Такси превозник је дужан да наљепницу постави у горњи десни угао
предњег вјетробранског стакла са унутрашње стране и доњи лијеви угао задњег
вјетробранског стакла са унутрашње стране.
(5) Наљепница је правоугаоног облика, димензија 7,5 cm х 5 cm и садржи
сљедеће податке:
1) назив и грб установе надлежне за издавање,
2) редни број,
3) назив стајалишта,
4) ознаку године.
(6) Такси превозник је дужан да почетком сваке календарске године, а
најкасније до 31. јануара текуће године, изврши замјену допунских ознака.

(7) Такси превозник који не изврши замјену допунских ознака у року из
става 6. овог члана не може се распоредити на стајалиште на коме је био до тада
распоређен.
(8) На упражњено мјесто распоређује се први такси превозник са листе
приоритета са других стајалишта, а такси превозник из става 7. овог члана
распоређује се на његово мјесто.
Члан 7.
Такси превознику се неће издати наљепница уколико:
1) не посједује одобрење надлежног одјељења Општинске управе Фоча за
обављање такси дјелатности,
2) није измирио обавезе на име комуналних такси за претходни период,
3) није приложио увјерење од Пореске управе Републике Српске о
измиреним обавезама.
IV ТАКСИ СТАЈАЛИШТА И БРОЈ ТАКСИ ВОЗИЛА
Члан 8.
(1) Такси стајалиште (у даљем тексту: стајалиште) је одређена и уређена
саобраћајна површина за организовано обављање такси превоза, односно за
укрцавање и искрцавање путника.
(2) На стајалишту се мјеста за стајање такси возила обиљежавају
хоризонталном саобраћајном сигнализацијом, а на почетку и на крају стајалишта
истом бојом уписује се ознака „ТАХI“.
(3) Стајалиште се обиљежава вертикалним саобраћајним знаком за
паркиралиште и допунском таблом за такси возила, са исписаним укупним
бројем такси мјеста или саобраћајним знаком за стајалиште.
Члан 9.
О постављању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на
стајалиштима, одржавању постојеће саобраћајне сигнализације и одржавању
стајалишта у зимским и љетним условима стара се Одјељење за просторно
уређење и стамбено - комуналне послове Општинске управе Фоча.
Члан 10.
(1) Стајалишта могу да користе само такси превозници који за њихово
коришћење имају рјешење надлежног општинског органа.
(2) Начин размјештања такси превозника на стајалиштима биће одређен
посебним правилником, којег доноси Начелник Општине Фоча.
(3) За коришћење стајалишта плаћа се накнада, која је утврђена одлуком о
комуналним таксама.
(4) На стајалишту се такси возила постављају према редослиједу долазака
и у границама обиљежених такси мјеста.
(5) За вријеме коришћења стајалишта, такси превозник је дужан да буде у
непосредној близини свог такси возила.
Члан 11.
(1) На подручју општине Фоча стајалишта су:
1) Такси стајалиште број 1. – Музеј,
2) Такси стајалиште број 2. – Центар за културу и информисање,
3) Такси стајалиште број 3. – Улица Цара Душана, код парка,

4) Такси стајалиште број 4. – Аутобуска станица,
5) Такси стајалиште број 5. – Студентска улица,
6) Такси стајалиште број 6. – Улица Николе Бојовића, насеље Брод на Дрини,
7) Такси стајалиште број 7. – насеље Миљевина.
(2) На стајалиштима из става 1. овог члана одређује се сљедећи број возила:
1) Такси стајалиште број 1. – 13 возила,
2) Такси стајалиште број 2. – 4 возила,
3) Такси стајалиште број 3. – 7 возила,
4) Такси стајалиште број 4. – 2 возила,
5) Такси стајалиште број 5. – 2 возила,
6) Такси стајалиште број 6. – 1 возило,
7) Такси стајалиште број 7. – 1 возило.
Члан 12.
(1) Сви новоприспјели захтјеви за такси предузетника стављају се на
листу чекања такси предузетника, коју води надлежни орган Општинске управе
Фоча.
(2) Критеријум за формирање листе чекања из става 1. овог члана је
вријеме приспјелог захтјева.
(3) Уз захтјев за листу чекања потребно је приложити доказ о стручној
оспособљености возача, односно доказ о завршеном најмање трећем степену
образовања саобраћајне струке – возач моторног возила или најмање четвртом
степену образовања саобраћајне струке друмског смјера.
(4) Када се појави упражњено мјесто за такси предузетника, а у складу са
утврђеним оптималним бројем такси возила, надлежни орган ће издати одобрење
првом подносиоцу захтјева са листе чекања, уколико испуњава све услове
предвиђене законом и овом одлуком.
(5) Уколико подносилац захтјева из става 4. овог члана на било који начин
не испуни услове предвиђене законом и овом одлуком у року од 60 дана, исти ће
бити брисан са листе чекања.
V ЛИЦЕНЦА ТАКСИ ПРЕВОЗНИКА И ЛЕГИТИМАЦИЈА ЗА ВОЗАЧА
Члан 13.
(1) Такси превозници дужни су да посједују лиценцу превозника и
легитимацију за возача моторног возила, коју издаје надлежни орган Општинске
управе Фоча.
(2) Уз захтјев за издавање лиценце превозника и легитимације за возача
моторног возила, такси превозник је дужан да приложи одобрење за вршење
такси превоза и доказе о испуњавању општих услова прописаних Законом и
овом одлуком.
(3) Легитимација за возача издаје се на период од пет година и садржи
сљедеће податке:
1) назив надлежног органа који издаје легитимацију,
2) број и датум издавања,
3) фотографију, димезија 3 cm x 3,5 cm,
4) име и презиме возача,
5) пребивалиште возача,
6) рок важења легитимације,
7) мјесто печата,
8) потпис овлашћеног лица.

(4) Лиценца за превозника издаје се на период од пет године и садржи
сљедеће податке:
1) име и презиме такси предузетника,
2) власништво возила,
3) регистарски број возила,
4) врста возила,
5) марка возила,
6) тип возила,
7) број шасије,
8) снага мотора,
9) година производње,
10) број сједишта,
11) мјесто печата,
12) потпис овлашћеног лица.
Члан 14.
(1) Такси превозник је дужан да:
1) сваку промјену података које садржи легитимација за возача и лиценца
за превозника, којим се врши такси превоз, пријави надлежном органу
Општинске управе, у року од осам дана од дана настале промјене,
2) сваку промјену података која се односи на такси возило пријави
надлежном органу Општинске управе, у року од осам дана од дана настале
промјене,
3) у случају трајног престанка обављања дјелатности такси превоза,
надлежном органу Општине врати легитимацију за возача и лиценцу за
превозника.
(2) Надлежни орган Општинске управе води регистар о издатим
лиценцама превозника и легитимацијама за возаче такси возила.
VI ПРАВА И ДУЖНОСТИ ТАКСИ ВОЗАЧА
Члан 15.
За вријеме вршења услуга такси превоза, такси возач код себе, поред
услова прописаних законом, мора да има и одобрење надлежног органа Општине
за обављање такси превоза, важеће рјешење о коришћењу стајалишта, такси
наљепницу, легитимацију за возача и лиценцу превозника.
Члан 16.
(1) Такси возач може такси превоз да започне са стајалишта, на радио и
телефонски позив или на заустављање путника, у складу са законом из области
безбједности саобраћаја.
(2) Путник може да користи такси возило по свом избору, осим када је
телефонским позивом наручио вожњу.
(3) Такси возач који је први на реду на стајалишту дужан је да на захтјев
путника обави вожњу.
Члан 17.
Путник може да одбије да уђе у такси возило наручено путем телефона
ако основано посумња да је такси возач под утицајем алкохола или опојних
дрога, ако је неуредан или ако је унутрашњост возила запрљана.

Члан 18.
(1) Такси возач је дужан да у слободно такси возило прими сваког
путника, као и лични пртљаг путника према величини простора за пртљаг и
носивости такси возила.
(2) Такси возач није дужан да у такси возило прими лице под утицајем
алкохола или опојних дрога, лице обољело од заразних болести или лице са
изузетно запрљаном одјећом, као и лични пртљаг путника којим би се загадило,
испрљало или оштетило такси возило.
(3) Такси возач не смије да прими у такси возило дјецу до осам година без
пратиоца.
(4) Такси возилом не могу се превозити кућни љубимци, без пристанка
такси возача.
Члан 19.
Такси возач је обавезан да се за вријеме обављања такси превоза опходи
према путницима са пажњом и поштовањем, да буде уредан, да му је одјећа
прикладна, да му је обућа прикладна, да не пуши у возилу за вријеме вожње, као
и да није под утицајем алкохола или опојних дрога.
Члан 20.
Такси возач је обавезан да, непосредно прије започињања вожње са
путником, укључи таксиметар и да га искључи одмах након завршене вожње.
Члан 21.
(1) Такси возач је дужан да путника превезе најкраћим путем до мјеста
опредјељења или путем који му путник одреди, а у складу са важећим режимом
саобраћаја.
(2) Такси возач није дужан да одвезе путника до одредишта, уколико
услови пута не омогућавају нормалну и безбједну вожњу.
(3) Ако из оправданих разлога (квар на возилу и сл.) није у могућности да
доврши започету вожњу, такси возач је дужан да, на захтјев путника, у
најкраћем времену обезбиједи му друго такси возило.
(4) У случајевима из става 3. овог члана, путник не сноси трошкове
доласка другог возила, него само трошкове превоза од тог мјеста до одредишта и
под истим условима под којима је прекинута вожња започета. Ове услове дужан
је да обезбиједи такси возач који је прекинуо вожњу.
Члан 22.
У случају да путник заборави или загуби дио пртљага у возилу такси
возача, исти ће се у року од 24 сата депоновати у Полицијску управу Фоча на
поступање, у складу са прописима о заборављеним стварима.
Члан 23.
(1) Такси превозник са територије друге јединице локалне самоуправе
може довести путнике на територију општине Фоча, са истакнутом такси таблом
и издатим рачуном у складу са законом.
(2) Такси превозник са подручја друге јединице локалне самоуправе не
може вршити превоз путника на територији општине Фоча и са територије
општине Фоча и не може истицати такси таблу послије искрцавања путника из
става 1. овог члана.
(3) Такси таблу може да истакне само такси превозник који има издато
одобрење надлежног органа Општинске управе Фоча за обављање такси превоза,

рјешење о коришћењу такси стајалишта, наљепницу, легитимацију за возача и
лиценцу за превозника.
(4) Уколико такси предузетник користи такси возило за сопствене потребе
или не обавља дјелатност такси превоза, дужан је да такси таблу привремено
скине или прекрије.
Члан 24.
На аутобуским стајалиштима и на удаљености мањој од 25 метара, од
обиљежених стајалишта и терминала намијењених за градски и приградски
превоз путника, забрањено је заустављање и паркирање такси возила, односно
вршење укрцаја и искрцаја путника.
VII УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТА ЦИЈЕНЕ ПРЕВОЗА
Члан 25.
(1) Цијена такси превоза по једном километру је унапријед одређена и
утврђује се таксиметром, по овјереном цјеновнику услуга, који треба да има
приказану цијену такси услуге за старт вожње, по пређеном километру, по
времену чекања, цијену у зависности од доба дана и ноћи, од дана у недељи и
подручја (асфалт / макадам) на коме се вожња обавља.
(2) Такси возач је дужан укључити таксиметар на почетку вожње, осим
ако је релација дужа од 50 км када се цијена може одредити и по договору са
корисником превоза.
(3) У случају да такси возач не укључи таксиметар на почетку вожње,
путник није у обавези да плати цијену услуге такси превоза.
(4) Накнада за обављени такси превоз утврђује се на основу цјеновника
услуга, а наплаћује се у износу који покаже таксиметар, на мјесту опредјељења
путника.
(5) У цијену такси превоза урачуната је и цијена превоза личног пртљага.
(6) Под личним пртљагом подразумијевају се путне торбе и кофери
укупне тежине до 50 килограма.
(7) Цјеновником може да се предвиди посебна доплата за лични пртљаг
путника тежи од 50 килограма.
(8) Са посебном доплатом за пртљаг тежи од 50 килограма, путник мора
да буде упознат и сагласан прије започињања такси превоза.
(9) Цјеновник услуга такси превоза овјерава надлежни орган Општине и
о истом води евиденцију.
Члан 26.
Такси возач је дужан да на захтјев путника изда овјерен рачун о пруженој
услузи.
Члан 27.
(1) Такси возач може у току такси превоза, уз сагласност или на захтјев
путника, да прими у такси возило и друга лица.
(2) Када путник који је примљен у такси превоз настави да користи такси
возило, мјесто изласка предходног путника сматра се мјестом са кога је такси
превозник започео нови такси превоз, осим уколико се путници другачије
међусобно не договоре.

VIII НАДЗОР
Члан 28.
Инспекцијски надзор над примјеном ове одлуке врше саобраћајни
инспектор и органи комуналне полиције, у складу са одредбама Закона о
комуналној полицији.
IX КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 29.
Новчаном казном од 1.500 КМ до 2.000 КМ казниће се за прекршај такси
предузеће, а новчаном казном од 250 КМ до 500 КМ казниће се такси
предузетник који:
1) врши превоз супротно одредбама члана 2. ове одлуке,
2) не испуњава услове за обављање такси превоза (члан 3.),
3) такси возило не испуњава услове за обављање такси превоза (члан 4.),
4) врши превоз супротно одредбама члана 6. ове одлуке,
5) користи такси стајалиште без рјешења (члан 10. став 1.),
6) врши такси превоз супротно одредбама члана 23. ст. 1, 2. и 3. ове
Одлуке,
7) врши услуге такси превоза супротно одредбама члана 24. ове одлуке.
Члан 30.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се за прекршај такси
предузеће, а новчаном казном од 150 КМ до 250 КМ казниће се такси
предузетник који:
1) не посједује лиценцу превозника (члан 13.),
2) не посједује легитимацију за возача (члан 13.),
3) не пријави промјене података (члан 14.),
4) користи стајалиште супротно одредби члана 10. став 1. ове одлуке,
5) за вријеме коришћења стајалишта, није у непосредној близини свог
такси возила (члан 10. став 5.),
6) врши услугу такси превоза супротно одредбама члана 15. ове одлуке,
7) одбије да обави вожњу, а први је на стајалишту (члан 16. став 3.),
8) одбије да прими путника и његов лични пртљаг (члан 18. став 1.),
9) прими у такси возило дијете до осам година старости без пратиоца
(члан 18. став 3.),
10) врши такси превоз супротно одредбама члана 19. ове одлуке,
11) путника не превезе најкраћим путем (члан 21. став 1.),
12) није у могућности да доврши започету вожњу и поступи супротно
одредбама члана 21. став 3. ове одлуке,
13) такси возило користи за сопствене потребе, а не скине или не прекрије
такси таблу (члан 23. став 4.),
14) врши услугу такси превоза супротно одредбама члана 25. ове одлуке,
15) врши такси услугу супротно одредбама члана 27. ове одлуке,
16) не изда на захтјев путника овјерен рачун (члан 26.).
(2) За прекршаје из става 1. овог члана новчаном казном од 100 КМ до
300 КМ казниће се и одговорно лице у такси предузећу.

X ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 31.
Такси превозник је дужан да усклади своје пословање са одредбама ове
одлуке у року од 60 дана од дана ступања на снагу ове одлуке.
Члан 32.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о такси превозу на
подручју општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 10/09).
Члан 33.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику Општине Фоча“.
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