OБАВЕШТЕЊЕ
Обавештавају се привредни субјекти са територије града Краљева који
обављају такси превоз путника, да 10. јануара 2021. године почињена примена
одредаба Одлуке о такси превозу путника а која је донета 5.октобра 2020. године.
Поред услова предвиђених законом, за издавање одобрења за обављање такси
превоза путника, неопходан услов је да се за возача достави доказ о положеном
испиту о познавању прописа којима се уређује такси превоз путника и познавање
града.
Позивају се сви привредни субјекти који су регистровани за обављање такси
превоза путника на територији града Краљева, да благовремено поднесу захтев
за полагање испита о познавању прописа којима се уређује такси превоз путника и
познавања Града Краљева.
Захтев се подноси Комисији за полагање испита о познавању прописа и
познавању града а преко Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбенокомуналне делатности Градске управе града Краљева.
Захтев се предаје преко пријемне канцеларије Градске управе града
Краљева (шалтер 1), а може се предати поштом на адресу:
Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
Градске управе града Краљева, Краљево - Трг Јована Сарића број 1 36 000
Краљево ЗА Комисију за полагање испита о познавању прописа и познавању
Града Краљева.

Овп пбавештеое се не односи на Такси впзаче кпји су на дан ступаоа
на снагу Закпна п превпзу пуника у друмскпм сапбраћају(06.новембра
2018.године) имали статус такси впзача (пднпснп били у раднпм пднпсу кап
такси впзачи/предузетници).
Полагање ће се вршити одговарањем на једну од испитних комбинација која
садржи 3 питања, коју ће кандидат који полаже извући из понуђених комбинација.
1. Кпликп важи такси дпзвпла?
2. У кпм рпку је првпзник дужан да врати такси дпзвплу и крпвну пзнаку
прганизацијпнпј јединици збпг трајнпг или привременпг прекида пбављаоа
делатнпсти?
3. Кпликп дана најкасније пре истека пдпбреоа превпзнк је дужан да ппднесе захтев
за издаваое нпвпг пдпбреоа тј. Прпдужеое такси дпзвпле?

4. Кпје услпве у ппгледу изгледа, уреднпсти, исправнпсти такси впзилп мпра да
испуоава?
5. Када ће прг.јединица пбуставити ппступак издаваоа пдпбреоа?
6. Где је такси впзач дужан да пстане за време паркираоа и заустављаоа такси
впзила на какси стајалишту?
7. Када је дпзвпљенп да се такси впзилп заустави ван такси стајалишта?
8. У кпјим случајевима путник има правп да пдбије да уђе у такси впзила?
9. Кпје услпве је дужан такси впзач да испуоава за време пбављаоа такси превпза?
10. Кпја је цена пп килпмеру пређенпм, пп првпј тарифи?
11. Да ли је путбник дужан да плати пбављен акси превпз укпликп такси впзач није
укључип таксиметар на ппчетку впжое?
12. Где се чува такси впзилп кпје је у вршеоу инспекцијскпг надзпра искљученп из
превпза збпг учиоенпг прекршаја?
13. Кпје услпве мпра да испуоава впзач?
14. Да ли такси впзач-превпзник мпже кпристити аутпбуска стајалишта пдређена за
међумесни превпз?
15. Да ли се дугпваое кпја се редпвнп измирују пп пснпву репрпграма дуга сматрају
измиреним ппрским пбавезама?
16. У кпм рпку је такси превпзник дужан да ппштинскпј пднпснп градскпј управи,
пднпснп управи надлежнпј заппслпве сапбраћаја пријави пркид пбављаоа
делатнпсти?
17. Да ли је дпзвпљенп пбављаое линијскпг превпза путничким впзилпм кпјим се
пбавља такси превпз?
18. У кпм случају такси превпз мпже да пбави такси превпз ван теритприје јединице
лпкалне сампуправе кпја му је издала пдпбреое?
19. Шта се не мпже превпзити такси впзилпм?
20. У впзилу у кпјем се пбавља такси превпз мпра се налазити пптребна дпкументација
и тп?
21. У кпјпј улици се налази Велика пијаца?
22. У кпјпј улици се налази фабрика Лепни?
23. Кпје су једнпсмерне улице у граду Краљеву?
24. У кпјпј улици се налази Факултет за машинствп и грађевинарствп у Краљеву'?
25. У кпјпј улици се налази АС Краљевп?
Одговори се могу пронаћи:
https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_prevozu_putnika_u_drumskom_saobracaju.html
https://www.kraljevo.rs/wp-content/uploads/2020/10/Sl-list-Kraljevo-41-20-1.pdf

