На основу члана 20. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр.
129/07), члана 7. и 36. Закона о превозу у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, бр.
46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 9. Закона о комуналној полицији („Сл.
глсник РС“, бр. 51/09) и члана 40. и 84. Статута града Лознице“, бр. 19/08), Скупштина
града Лознице на седници одржаној дана 25. априла 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о организацији и начину обављања
ауто-такси превоза на територији града Лознице
Члан 1.
У Одлуци о организацији и начину обављања ауто-такси превоза на територији
града Лознице („Сл. лист града Лознице“, бр. 9/09, 11/10, 4/11, 1/12 и 2/13) после члана 29.
додаје се члан 29а. који гласи:
„Надзор над спровођењем комуналног реда у области ауто – такси превоза
прописаног овом Одлуком врши комунална полиција.
Комунални полицајац, поред овлашћења прописаних законом, овлашћен је и да
изриче и наплати новчану казну на месту извршења прекршаја, поднесе пријаву
надлежном органу за учињено кривично дело, поднесе захтев за покретање прекршајног
поступка, обавести други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности,
прегледа возила којима се обавља ауто – такси превоз, утврђује идентитет такси –
превозника, односно такси – возача, контролише такси исправе и ознаке и другу
документацију такси – превозника и документацију везану за обављање ауто-такси
превоза.
Комунална полиција, ради остваривања прегледа, има право да на путевима на
подручју Града зауставља сва возила код којих постоје основи сумње да се користе за
такси превоз.
Заустављање возила из претходног става овог члана врши се истицањем таблице
''СТОП КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА.“
Члан 2.
После члана 32. додаје се члан 32а. који гласи:
„Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара на лицу места казниће се
предузетник ако за време вршења услуга такси превоза код себе нема документацију
прописану чланом 6. ст 1. тачка 4. и 7. ове Одлуке, ако поступи супротно одредбама члана
8, став 1., тачка 1, 3, 4, 5, 6, 7 и 10, члана 12, 13, 20. ст. 1. и 21. ст. 2. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 10.000,00 динара на лицу места казниће се правно
лице ако за време вршења услуга такси превоза код себе нема документацију прописану
чланом 7. ове Одлуке, ако поступи супротно одредбама члана 8, став 1., тачка 1, 3, 4, 5, 6, 7
и 10, члана 12, 13, 20. ст. 1. и 21. ст. 2. ове Одлуке.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара на лицу места казниће се одговорно
лице за прекршај из става 2. овог члана.
Новчаном казном у износу од 2.500,00 динара на лицу места казниће се физичко
лице које обавља јавни превоз путника а није регистрован за обављање делатности сходно
одредбама ове Одлуке, као и ако отвара такси станице супротно члану 16. ове Одлуке.
Новчану казну на лицу места изриче комунална полиција.“

Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
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