На основу члана 20. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон), члана 94. став 4. Закона о
превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник РС“, број 68/2015),
члана 29. став 1. Одлуке о такси превозу путника („Службени лист града
Краљева“, број 26/2015), члана 16. став 1. тачка 13. и члана 26. став 1. тачка 39.
Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 15/13 – пречишћен
текст),
Скупштина града Краљева, на седници одржавној дана 5. маја 2017. године,
донела је

ОДЛУКУ
о утврђивању минималне цене такси превоза на територији града
Краљева
Члан 1.
Овом одлуком утврђује се минимална цена такси превоза у оквиру такси
тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града Краљева.

Члан 2.
Такси тарифа је јединствена за доба дана (иста за дневне и ноћне вожње),
јединствена за све дане у недељи (иста за радни дан, недељу и државни празник)
и јединствена за територију града Краљева (иста за сва насељена места града
Краљева).

Члан 3.
Минималну цену такси превоза у оквиру такси тарифе чини збир
појединачних цена, и то: појединачне цене за старт (у РСД), цена вожње по једном
пређеном километру (у РСД/км), цене за време чекања по једном часу (у
РСД/час), цене за долазак на адресу по позиву (у РСД) и цене пртљага тежег од
30кг по комаду (у РСД/1 ком).
Утврђује се минимална цена такси превоза у оквиру јединствене такси
тарифе, и то
1. СТАРТ – 50 РСД
2. ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТАР – 53 РСД/km
3. ВРЕМЕ ЧЕКАЊА – 400 РСД/1САТ
4. ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО ПОЗИВУ – 0 РСД
5. ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30 КГ – 50 РСД/ 1КОМ, односно табеларно дато :

Такси тарифа
Редни
број

РАДНИ ДАН,

Назив услуге

ВИКЕНД И ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
(У времену од 0000 до 2400 часова)

1.

СТАРТ

50 РСД

2.

ПРЕЂЕНИ КИЛОМЕТАР

3.

ВРЕМЕ ЧЕКАЊА

4.

ДОЛАЗАК НА АДРЕСУ ПО
ПОЗИВУ

5.

ПРТЉАГ ТЕЖИ ОД 30 КГ

53 РСД/km
400 РСД/1ЧАС
0 РСД
50 РСД/1КОМ

Члан 4.
На утврђене цене такси превоза, такси превозници не смеју да дају никакве
попусте, као ни бесплатне вожње.
Члан 5.
Такси превозник утврђује цену такси услуге Ценовником, у складу са овом
одлуком.
Таксиметар мора бити подешен искључиво у складу са овом одлуком.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Краљева“.
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