На основу члана 1. став 4. Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда ("Службени
лист Града Београда", бр. 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20, 106/20 и 22/21), члана 26 став 2. и 46а став
2. Одлуке о Градској управи Града Београда ("Службени лист Града Београда", бр. 126/16, 2/17, 346/17, 92/18, 103/18,
109/18, 119/18, 26/19, 60/19, 85/19 и 101/19), заменик начелника Градске управе - секретар Секретаријата за јавни
превоз доноси

Правилник о обавезама ПРЕВОЗНИКА и саобраћајног особља у
јавном линијском превозу путника на територији града Београда

Правилник је објављен у "Службеном листу града Београда", бр. 51/2021 од 23.6.2021. године, када је и
ступио на снагу и 65/2021 - исправка.

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
У циљу пружања квалитетне превозне услуге путницима правилником о обавезама превозника и саобраћајног
особља у јавном линијском превозу путника на територији града Београда (у даљем тексту: правилник), дефинишу се
правила понашања и обавезе саобраћајног особља у јавном градском, приградском и локалном, ноћном и минибус
експрес линијском превозу путника на територији града Београда (у даљем тексту: линијски превоз), као и обавезе
самих превозника.
Секретаријат за јавни превоз као организациона јединица Градске управе Града Београда надлежна за послове
јавног линијског превоза путника (у даљем тексту: Организациона јединица) врши контролу примене овог правилника.
Правилник је обавезан у примени и реализацији уговора којим Град Београд поверава обављање јавног линијског
превоза путника на територији града Београда (у даљем тексту: превозник), као и у раду јавног комуналног предузећа
које је Град основао за обављање ове делатности.
Превозник је у смислу овог правилника, правно лице коме је поверено обављање јавног линијског превоза, као и
јавно комунално предузећe које је град основао за обављање делатности линијског превоза.

Члан 2.
Превозник је дужан да саобраћајном особљу које је ангажовано за рад у линијском превозу обезбеди и омогући да
поступа у складу са законима, прописима Града Београда, актима Организационе јединице у овој области и овим
правилником.
Саобраћајно особље из става 1. овог члана запослено или ангажовано код превозника је дужно да поступа у складу
са одредбама овог правилника.

Члан 3.
Саобраћајним особљем у складу са одредбама овог правилника сматрају се следећа лица:
1) возачи;
2) отправници и саобраћајни диспечери превозника (у даљем тексту: диспечер);
3) остало запослено или ангажовано особље код превозника, чији је делокруг послова у вези са непосредним
обављањем јавног линијског превоза путника.

Члан 4.
Саобраћајно особље сматра се путником када не обавља послове за које је ангажовано код превозника, а затекне се
у возилу које врши јавни линијски превоз путника.

Заједничке одредбе за превозника
Члан 5.
Превозник је дужан да саобраћајно особље из чланa 3. ово правилника, пре упућивања на самосталан рад
практично обучи и упозна са свим прописима донетим на републичком, градском нивоу и актима Организационе
јединице којима се регулише јавни линијски превоз, као и да ова лица благовремено упозна са њиховим изменама.

Члан 6.
Превозник је дужан да у складу са чланом 2, а након обуке из члана 5. овог правилника врши контролу поступања
саобраћајног особља у обављању радних задатака из следећих области:

а) законских прописа:
- о превозу путника у друмском саобраћају;
- о безбедности саобраћаја на путевима;
- о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима;
- о безбедности и здрављу на раду;
- о раду;
- осталих важећих законских прописа који посредно или непосредно регулишу рад саобраћајног особља.
б) подзаконских прописа;
- Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- свих аката које је донела Организациона јединица (правилници, упутства, процедуре и др.) као и аката везаних за
начин употребе уређаја и софтвера у Систему за управљање возилима и наплате карата у јавном превозу у Београду
(у даљем тексту: систем).
Превозник је дужан да о извршеној обуци из члана 5, као и тестирању саобраћајног особља из става 1. овог члана
води евиденције и чува их у периоду важења уговора закљученог са Организационом јединицом, као и да на њен
захтев достави или стави на увид документацију о евиденцији.

Члан 7.
Превозник је дужан да Организационој јединици достави тражене податке и информације из своје надлежности, као
и да поступи по налогу запослених лица Организационе јединице.

Члан 8.
Превозник је дужан да од тренутка ангажовања возача за рад на линијама јавног линијског превоза, а у року од пет
радних дана, достави Организационој јединици податке о возачу ради увођења лица у базу података, као и податке
неопходне за израду ИД картице која гласи на име возача (у даљем тексту: возачка картица).
Превозник је дужан да по престанку ангажовања возача, у року од пет радних дана, писмено обавести
Организациону јединицу, ради блокаде возачке картице.
Превозник је дужан да сваком возачу обезбеди возачку картицу на име. Уколико возач није задужио возачку
картицу на име или му већ издата картица није доступна, превозник је дужан да му обезбеди заменску картицу.
Превозник је дужан да води евиденцију о возачким картицама издатим на име возача као и о заменским картицама.
Превозник је дужан да води дневну евиденцију возача који користе заменске картице по сменама, ИД броју и имену
и презимену возача.
Превозник је дужан да у року од три радна дана од дана уочавања оштећења или губитка возачке картице преда
захтев за израду нове картице, а возач је дужан да исту преузме у што краћем року, а најдуже у року од два радна
дана од тренутка добијања информације да је картица урађена, као и да заменску картицу врати овлашћеном лицу
превозника.
Превозник је дужан да редовно ажурира податке о бројевима телефона возача и доставља их без одлагања
Организационој јединици.

Члан 9.
Превозник је дужан да обезбеди:
- исправност уређаја из система за наплату карата и управљање возилима (валидатори, штампач, возачки
компјутер и др.);
- чистоћу спољашњости и унутрашњости возила;
- исправност и функционалност дисплеј табли;
- исправност и функционалност клима уређаја и уређаја за грејање, који морају бити укључени у складу са
одредбама Одлуке о јавном линијском превозу на територији града Београда;
- исправност и функционалност уређаја за видео надзор;
- исправност и функционалност уређаја за бројање путника;
- Wi-Fi покривеност;
- да возач у току рада буде обучен у униформу тј. у службено одело и да буде обувен у адекватну обућу.
Униформу, односно службено одело чине - горњи део униформе који има утиснуту или одштампану ознаку пословног
имена превозника (летњи горњи део - мајица са крагном или кошуља, зимски горњи део - сако или јакна и кошуља),
доњи део униформе (панталоне дугих ногавица). Адекватна обућа не подразумева: папуче, сандале и слично;
- улазак путника на врата опредељена за улаз на линијама које одреди Организациона јединица;
- начин уласка и изласка путника из возила и редослед отварања врата од стране возача у складу са налогом
Организационе јединице;
- заустављање возила, отварање и затварање врата од стране возача на свим стајалиштима, према регистрованом
реду вожње;
- продају карата код возача;
- праћење валидације возних исправа путника који улазе на предња врата од стране возача.

Члан 10.
Возило којим се врши превоз путника мора бити на прописан начин видно обележено, у складу са важећом Одлуком
о јавном линијском превозу путника на територији града Београда, тако да је на предњој страни исписан број и назив
линије у смеру кретања или терминуса, а на задњој и бочној страни возила (страна на којој се врши улазак/излазак

путника) исписан број линије.
Возила која су у квару, не врше редован превоз или обављају вожње ка или од гараже, морају на дисплеј табли
имати постављену одговарајућу ознаку: у квару, посебан превоз, за гаражу и сл.
На дисплеј табли на возилу које обавља јавни линијски превоз није дозвољено исписивање пословних имена
компанија и произвођача опреме.

Члан 11.
Превозник је дужан да омогући контролу возила и возног особља превозника коју обавља контролор, друго лице
овлашћено од стране Организационе јединице или запослени Организационе јединице.

Члан 12.
Возило којим се врши јавни линијски превоз путника мора бити технички исправно и опремљено на начин предвиђен
важећим уговором и правилником о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у
саобраћају на путевима.
Превозник је дужан да обезбеди да се пре изласка возила из гараже изврши обилазак возила са унутрашње и
спољне стране и према типу возила визуелно прегледа стање битних склопова (на аутобусу: стање пнеуматика,
визуелни преглед стања навртки завртњева на точковима, цурење горива, уља, исправност врата и сигнализације
возила итд; на трамвају: стање шинских кочница, одговарајућих поклопаца, стање и исправност пантографа; а код
тролејбуса: стање тролних мотки, тролних глава итд.), као и исправност врата и сигнализације возила.

Члан 13.
Превозник је дужан да спроведе поступак за повреду радне обавезе возача:
- у ситуацији када возач није пријавио проблеме у раду са возачком картицом или губитком исте;
- у ситуацији непријављивања саобраћајне незгоде за коју је возач знао;
- у ситуацији када возач не поступи по налогу отправника или запосленог лица Организационе јединице
распоређеног на пословима мониторинга и управљања или диспечера превозника који управља на основу сагласности
Организационе јединице;
- у ситуацији када возач не поступи по налогу контролора, другог лица овлашћеног од стране Организационе
јединице или запосленог Организационе јединице при контроли возила и возног особља превозника;
- у ситуацији када возач изврши радњу продаје дневног извештаја уместо карте или изврши радњу продаје карте са
елементима који нису одговарајући у погледу датума, времена, ИД возила, броја линије, цене карте;
- у ситуацији када се утврди да је возач на рад дошао под дејством алкохола и/или психоактивних супстанци;
- у ситуацији када возач није обавестио превозника да му је због саобраћајног прекршаја или из другог разлога
одузета возачка дозвола или изречена казна забране управљања моторним возилом.

Члан 14.
За време трајања ванредног стања (поплаве, епидемије, земљотрес и др.), као и све време док траје опасност по
живот и здравље људи, превозник и саобраћајно особље су дужни да се придржавају свих наредби, одлука, мера и
упутстава Републичког кризног штаба, Градског штаба за ванредне ситуације, надлежних градских институција и
Организационе јединице.

Заједничке одредбе за саобраћајно особље
Члан 15.
Информације за јавност, изјаве средствима јавног информисања, саобраћајно особље може давати само уз
претходно одобрење превозника.
Информације трећим лицима и изјаве средствима јавног информисања, превозник даје поштујући добре партнерске
односе са Градом Београдом.

Члан 16.
Саобраћајно особље за време вршења послова мора да изгледа пристојно тј. да буде уредно.
Саобраћајно особље које обавља радне задатке без униформе мора да буде уредно и пристојно одевено. Забрањен
је рад у папучама, панталонама чија је дужина изнад скочног зглоба, мини сукњама, мајицама са бретелама, дубоким
деколтеима, гардероби која оставља обнажен стомак, гардероби са страначким, верским или клупским обележјима,
као и свако екстравагантно облачење или шминкање.
Саобраћајно особље је дужно да се понаша културно, уљудно и предусретљиво, сагласно одредбама овог
правилника.
Међусобни односи саобраћајног особља морају бити коректни.
На захтев путника, као и контролора, овлашћеног лица од стране Организационе јединице и запосленог лица у
Организационој јединици током контроле, возачи су дужни да дају свој идентификациони број, а остало саобраћајно
особље службени број издат од стране превозника код кога су у радном односу или радно ангажовани, а што није у
супротности са Законом о заштити података о личности.

Члан 17.

Саобраћајно особље је дужно да према грађанима који нису путници има коректан однос и у обавези је да пружа
обавештења о мрежи линија, цени превоза, временима полазака возила са терминуса, разлозима неостварења
полазака или да упути грађане на овлашћено лице када није у могућности или није овлашћено да даје тражену
информацију.
Возач је дужан да пружа информације грађанима поштујући одредбе Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
Саобраћајно особље дужно је да поступи по налогу и да саопшти све потребне информације на захтев запослених
лица Организационе јединице која врше контролу уговором предвиђених обавеза превозника.

Члан 18.
Саобраћајно особље је дужно да поступи по налогу службеног лица Министарства унутрашњих послова (у даљем
тексту: МУП), Комуналне милиције, Саобраћајне инспекције, запосленог лица Организационе јединице распоређеног
н а пословима мониторинга и управљања, ради успостављања реда, регулисања саобраћаја, спречавања знатне
штете, спречавања блокаде возила, регулисања интервала слеђења на линијама и сл.

Опште одредбе за возаче
Члан 19.
Возач је дужан да поседује важећи сертификат о стручној компетентности и квалификациону картицу возача
издату од стране надлежног органа осим возача трамваја.
Возач је дужан да познаје и поштује све саобраћајне прописе, правилнике и упутства, да при заснивању радног
односа приступи провери знања из области безбедности саобраћаја, као и да приступи периодичној обуци за стицање
периодичне квалификације коју је дужан да организује превозник у складу са прописима који уређују област стицања
и обнове картице/сертификата о стручној компетентности возача.
Возач трамваја је дужан да поред провере знања из области безбедности саобраћаја при заснивању радног односа
код превозника, приступи и периодичној провери знања из наведене области коју је дужан да организује превозник, а
најмање једном у току три године рада возача код превозника.
Возач је дужан да поседује важеће лекарско уверење добијено на основу редовних здравствених прегледа ради
утврђивања психофизичке способности за возача коме је управљање моторним возилима основно занимање.
Превозник је дужан да чува лекарско уверење возача из става 3. овог члана, као и да предузме мере којима ће
обезбедити да возачи не управљају возилом под утицајем алкохола и психоактивних супстанци у организму.

Члан 20.
Возач који је у радном односу или је ангажован код превозника, дужан је да у току рада буде обучен у униформу са
ознакама превозника и обувен у адекватну обућу, у складу са одредбама Одлуке о јавном линијском превозу путника
на територији града Београда и важећег уговора закљученог између Организационе јединице и превозника.

Члан 21.
Возач је дужан да одржава чистоћу у возачком простору у току рада и да на терминусу изврши визуелни преглед
унутрашњости возила и уклони крупнији отпад из возила.
У зависности од спољне температуре ваздуха, возач је дужан да се стара да возило буде адекватно расхлађено,
односно загрејано, у складу са одредбама Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда.

Члан 22.
У случају да је возило снабдевено електронским ознакама линије или су ознаке фиксне са променљивим бројевима,
возач исте подешава на самом возилу сваки пут пре почетка рада на одређеној линији.
Када је возило у квару, не врши редован линијски превоз или се не примају путници, на предњој страни возила
возач поставља одговарајућу ознаку "у квару", "посебан превоз", "за гаражу" и слично.

Члан 23.
Током вожње, возач не сме дозволити присуство било ког лица у возачкој кабини или возачком простору.
За време вожње возач не сме разговарати са путницима.

Члан 24.
Возач не сме да користи мобилни телефон за време вожње док је возило у покрету, као ни друге уређаје за
комуникацију ако не користи опрему која омогућава телефонирање без ангажовања руку.
Возач не сме да користи аудио и видео уређаје осим уређаја који су саставни део опреме возила, нити да предузима
друге радње које ометају његову пажњу при управљању возилом.
У возилу није дозвољено пушење нити коришћење електронске цигарете у току вожње.

Члан 25.
Возач је обавезан да обавести одговорно лице превозника у случају да му је због саобраћајног прекршаја или другог
разлога одузета возачка дозвола или изречена казна забране управљања моторним возилом одређене категорије.

Члан 26.
Пре него што напусти возило, возач је дужан да предузме све мере којима се спречава да се возило само покрене
са места на коме је заустављено, односно паркирано као и да предузме све потребне мере да обезбеди возило од
неовлашћене употребе.

Члан 27.
Возач неће дозволити улазак у возило:
- лицу које је видљиво под утицајем алкохола и/или психоактивних супстанци;
- лицу оболелом од заразне болести;
- детету до шест година старости ако није у пратњи одрасле особе;
- лицу које уноси у возило пртљаг, ствари и животиње, супротно Одлуци о јавном линијском превозу путника на
територији града Београда, осим специјално дресираних паса водича слепих лица.

Члан 28.
Возач је дужан да опомене путника уколико узнемирава друге путнике, физички напада, угрожава сигурност и јавни
ред, уноси у возило недозвољен и опасан пртљаг.
Уколико и поред опомене путник настави са понашањем из става 1. овог члана, возач је дужан да позове путника
да напусти возило.
Уколико путник настави са истим понашањем, возач треба да зауставити возило и поступи по "Процедури за возаче
приликом дешавања ванредних ситуација" (аларм "хитне службе").

Члан 29.
Возач је дужан да приликом изласка из гараже или преузимања возила по било ком основу и у било које време у
току рада, као и по завршетку рада провери да ли се у возилу (путничком простору и кабини возача) налазе предмети
који нису припадајући део опреме возила.
У случају да пронађе предмет који није део опреме возила, возач је дужан да о томе одмах обавести овлашћено
лице превозника.

Вожња на линији

Почетак рада
Члан 30.
Возач преузима дужност на месту и у време предвиђено распоредом рада који дефинише превозник.
Уколико возач осећа да је болестан или је у таквом психофизичком стању да не може да управља возилом, возач је
обавезан да о томе обавести одговорно лице превозника.
Возач не сме да управља возилом ако је под дејством алкохола и/или психоактивних супстанци.

Члан 31.
Возач је дужан да на рад дође са возачком картицом коју је задужио код превозника. Уколико возач није задужио
возачку картицу на име или му већ издата картица није доступна, превозник је дужан да му обезбеди заменску
картицу.
Возач не сме користити картицу која гласи на име другог возача. Возач може користити заменску картицу уколико
није задужио возачку на име или уколико му већ издата картица није доступна.

Члан 32.
Возач отпочиње вожњу убацивањем возачке картице у возачки компјутер (ДС уређај), ако је неопходно уноси
шифру, изврши потврду унетих података и изврши пријаву у систем.
Возач је дужан да након убацивања возачке картице и пријављивања на рад у систему, а потом и извршене
контроле исправности опреме у возилу, констатује у ком режиму ради.
Систем предвиђа рад возача у аутоматском или мануелном режиму рада.
У градском превозу и превозу на минибус експрес линијама: У аутоматском режиму рада, возач је дужан да на
возачком компјутеру изврши проверу понуђене линије, тураже и поласка. Ако су ови подаци из система у сагласности
с а планираним распоредом за тог возача, возач може да започне вожњу, у супротном возач је дужан да изабере
мануелни режим рада. Одабиром мануелног режима рада, возач је дужан да изврши избор линије на којој треба да
вози, смер кретања и времена поласка на својој туражи. Након избора прве вожње, све наредне вожње отварају се у
аутоматском режиму.
У приградском, локалном превозу и ноћном превозу: На приградским, локалним и линијама ноћног превоза је
мануелни режим рада и возач је пре започињања сваког поласка дужан да на возачком компјутеру бира линију, смер
и полазак.

Члан 33.

Уколико возачка картица није исправна из било ког разлога (оштећена, блокира и сл.) или је дошло до губитка
картице, возач је дужан да неисправност или губитак пријави диспечеру превозника, како би се издала заменска
возачка картица и обезбедио регуларан рад возача у систему, а уколико проблем са картицом или губитак наступи у
току рада, возач је дужан да исти пријави диспечеру превозника до краја смене.

Регистровани ред вожње
Члан 34.
Возач је дужан да се строго придржава регистрованог реда вожње, а изузетно по налогу отправника или запосленог
лица Организационе јединице распоређеног на пословима мониторинга и управљања и диспечера превозника који
управља на основу сагласности Организационе јединице.
Кашњење у односу на регистровани ред вожње, изузетно може да се надокнади по одобрењу отправника,
запосленог лица Организационе јединице распоређеног на пословима мониторинга и управљања или диспечера
превозника који управља на основу сагласности Организационе јединице, на следећи начин:
- скраћивањем задржавања возила на терминусима;
- незаустављањем на одређеном броју стајалишта;
- скраћењем линија до одређених тачака на траси.
У овим случајевима отправник или диспечер превозника који је упутио налог возачу је дужан да о томе одмах
обавести запослено лице Организационе јединице распоређено на пословима мониторинга и управљања.
Изузетно, у случајевима када нема отправника на терминусу, возач је дужан да искључиво поступи по налогу
запосленог лица Организационе јединице распоређеног на пословима мониторинга и управљања или по налогу
диспечера превозника који управља на основу сагласности Организационе јединице.
У наведеним случајевима, превозник, односно саобраћајно особље су дужни да на погодан начин обавесте путнике о
наведеним одступањима од регистрованог реда вожње.

Члан 35.
За време вожње возач је дужан да поштује саобраћајну сигнализацију и да вожњу прилагоди стању пута,
видљивости, прегледности, атмосферским приликама, стању возила, густини саобраћаја и другим саобраћајним
условима у циљу безбедности путника и осталих учесника у саобраћају.
Уколико због услова пута, временских непогода (снежни наноси, поледица, поплава и сл.), или других
непредвиђених околности дође до одступања од регистрованог реда вожње, возач не сме надокнађивати време
кашњења бржом вожњом од дозвољене за возило којим управља и непоштовањем саобраћајних прописа и
саобраћајне сигнализације којом је брзина кретања возила регулисана, зато што би таквом вожњом угрозио
безбедност путника и осталих учесника у саобраћају.

Члан 36.
Возач је дужан да се придржава унапред одређене трасе линије и не сме да је напусти осим:
- када то захтева надлежна организациона јединица МУП-а;
- када поступа искључиво по налогу запосленог лица Организационе јединице распоређеног на пословима
мониторинга и управљања или саобраћајног особља превозника којe управља на основу сагласности Организационе
јединице, а у случајевима застоја саобраћаја услед саобраћајне незгоде, елементарних непогода и др.;
- када се возило вуче за гаражу;
- када се возило ванредно или редовно укључује у саобраћај или искључује из саобраћаја.

Смена возача
Члан 37.
Приликом преузимања смене на терминусу, уколико на терминусу постоји отправник или диспечер превозника,
возач је дужан да се пријави код отправника и покаже му возачку картицу.

Члан 38.
Возач је дужан да пре изласка возилом из гараже, приликом примопредаје смене на терминусу, као и при сваком
полуобрту, изврши визуелни преглед валидатора, возачког компјутера и штампача карата, као и да уочена оштећења
пријави одмах диспечеру или овлашћеном лицу превозника.

Члан 39.
Примопредаја возила на терминусу врши се између возача који предаје и возача који прима возило, том приликом
уносе се у одговарајућу документацију све уочене неправилности, оштећења и недостаци, као и информације о
актуелној измени трасе због блокаде саобраћаја на редовној траси.
Након завршетка смене возача (смена на терминусу или у гаражи), возач се одјављује са рада извлачењем возачке
картице из возачког компјутера и затварањем вожње избором опције "крај вожње". На штампачу се штампа дневни
извештај о раду који возач обавезно узима са собом и предаје диспечеру или овлашћеном лицу превозника.
Смeнa вoзaчa нa стajaлишту дуж линиje није дозвољена.

Изузeтнo, смeнa нa стajaлишту дуж линиje мoжe дa сe изврши сaмo у случajу нeпрeдвиђeних oкoлнoсти (великих
застоја, прекида саобраћаја, квара возила, болести возача и др.), тaкo штo прeтхoдни вoзaч извучe свojу кaртицу без
одјављивања вожње (нeмa дoдaтних oпeрaциja), a нoви вoзaч убaцуje кaртицу у урeђaj, бирa oпциjу "пoкушaj
пoнoвo", потврђује је и пријављује се на систем уносом шифре ако је неопходно. Извeштaj зa прeтхoднoг вoзaчa сe
штaмпa нaкoн тoгa.

Члан 40.
Уколико је из било ког разлога потребно да се возило искључи из саобраћаја у току рада, возач је дужан да се,
након активирања одговарајућег аларма, привремено одјави извлачењем картице из возачког компјутера и
затварањем вожње избором опције "Крaj вoжњe".
Приликом повратка возила на линију, након отклањања квара или из других разлога, возач је дужан да се пријави
на рад убацивањем возачке картице у возачки компјутер, потврди унос шифре и у случају отварања аутоматског
режима да пређе у мануелни режим рада.
Доласком на стајалиште/терминус на коме се укључује у рад, возач је дужан да изабере линију, смер кретања и
одговарајући полазак за своју туражу.

Стајалишта
Члан 41.
Измена путника на линијама јавног линијског превоза врши се искључиво на стајалиштима, изузев у ситуацијама
предвиђеним чланом 44. овог правилника.
Возач је дужан да возило зауставља на свим регистрованим стајалиштима линије на којој ради, односно да када је
возило преусмерено на алтернативну трасу, због блокаде саобраћајница на редовној траси, возило зауставља и врши
измену путника на свим постојећим регистрованим стајалиштима дуж алтернативне трасе.
Возило се сматра заустављеним на стајалишту када је својим предњим чеоним делом поравнато са стајалишном
ознаком, а десном бочном страном постављено не даље од 20 cm од ивичњака стајалишног платоа.
Измена путника се може вршити највише у прва два возила заустављена на стајалишту.

Члан 42.
Возач је задужен за отварање и затварање врата на возилу, изузев на возилима на којима је конструктивно
предвиђено отварање врата од стране путника.
Возач је дужан да врши надзор над уласком и изласком путника из возила.
Возач је дужан да прати валидацију возних исправа путника који улазе на предња врата.
На линијама на којима валидацију возних исправа прати возач, возач је дужан да заустави возило док лице не купи
карту или успешно не валидира возну исправу, односно не напусти возило.
На линијама јавног приградског превоза за возила у којима су нумерисана места за седење, за контролу резервација
одговоран је превозник.
Возач покреће возило тек када се увери да су сва врата затворена. За време вожње, врата на возилу морају бити
затворена. Врата се отварају тек када је возило у потпуности заустављено.

Члан 43.
Возач је дужан да се стара о безбедности свих путника у возилу, а нарочито старих и изнемоглих лица, особа са
инвалидитетом, трудница, деце старости до 6 година када су у пратњи одраслог лица или сами.
Возач је дужан да приликом уласка у возило напомене лицу које уноси дете и дечија колица да је препорука да у
возилима јавног линијског превоза дечија колица буду склопљена, а да дете буде у наручју пратиоца.
Возач је дужан да пружи физичку помоћ особи са инвалидитетом, ако без такве помоћи путник са инвалидитетом
не може да користи превозничку услугу и ако се пружањем помоћи не угрожава безбедност саобраћаја, живот и
здравље особе са инвалидитетом или других корисника превоза.
Особа са инвалидитетом која користи колица, улазак у возило врши самостално или уз помоћ пратиоца, а по
потреби уз помоћ возача, уколико су испуњени безбедносни услови наведени у претходном ставу.
Возач возила које има уграђену механичку рампу намењену за улазак у возило особе са инвалидитетом која користи
колица, дужан је да возило обезбеди од самопокретања тако што ће, након заустављања возила у стајалишту,
активирати паркирну кочницу, точкове управљачке осовине окренути ка ивичњаку, зауставити рад мотора и извадити
контакт кључ из браве. Затим треба да изађе из возила и изврши спуштање рампе, сачека да корисник инвалидских
колица уђе и смести се у возило, врати рампу у првобитни положај и након тога настави вожњу.
Возач возила које има уграђену аутоматску рампу намењену за улазак у возило особе са инвалидитетом који
користи колица, дужан је да изврши спуштање рампе и сачека да лице са инвалидитетом уђе и безбедно се смести у
возило, врати рампу у првобитни положај и након тога настави вожњу.

Члан 44.
Возач може зауставити возило ван стајалишта ради изласка путника само у следећим случајевима:
- када то захтева ситуација у саобраћају због великих застоја, прекида саобраћаја, и сл.;
- када је возачу упућен знак за заустављање од стране полиције;
- ако се возило не може зауставити на регистрованом стајалишту због препреке;

- у ванредним ситуацијама као што су техничка неисправност возила, саобраћајна незгода, препреке на путу, стање
пута, атмосферске сметње, теже повреде или смрт путника у возилу и сл.;
- због сигнала о могућој опасности (повици и сл.) добиjених из путничког простора.
У случају великих застоја и прекида саобраћаја, препреке на путу и лошег стања коловоза на месту предвиђеном за
стајалиште, возач треба да омогући путницима безбедан улазак и излазак на месту заустављања које је ван
стајалишта.
У ситуацији када се деси техничка неисправност возила или саобраћајна незгода у којој је учествовало возило,
возач је дужан да омогући путницима безбедан излазак на месту заустављања и да их упути до најближег
стајалишта, како би наставили вожњу следећим возилом.
Када је возач принуђен да возило дуже заустави ван стајалишта, возило се мора осигурати и видљиво обележити
сигурносним троуглом и укљученим свим показивачима правца.

Члан 45.
Возач је дужан да на терминусу и окретници заустави возило на посебно одређеној површини и да омогући
путницима чекање у возилу на обележеном улазном стајалишту до поласка по регистрованом реду вожње.
Возач је дужан да на терминусу и на окретници изврши обилазак возила са унутрашње и спољне стране и према
типу возила визуелно прегледа стање битних склопова (на аутобусу: стање пнеуматика, визуелни преглед стања
навртки завртњева на точковима, цурење горива, уља, исправност врата и сигнализације возила итд; на трамвају:
стање шинских кочница, одговарајућих поклопаца, стање и исправност пантографа; код тролејбуса: стање тролних
мотки, тролних глава итд.), као и исправност врата и сигнализације возила.

Члан 46.
На терминусима и окретницама линија, возач је дужан да се придржава следећег режима:
- у зони терминуса и окретница вожња се обавља уз максималну опрезност;
- након изласка путника и прегледа возила од стране возача, возило улази у стајалиште за пријем путника;
- редослед полазака са терминуса и окретница врши се првенствено по регистрованом реду вожње, а изузетно по
налогу отправника или запослених лица Организационе јединице распоређених на пословима мониторинга и
управљања, као и диспечера превозника (који контролишу поласке) на основу сагласности Организационе јединице;
- током стајања возила на терминусима и окретницама дуже од три минута, возач је дужан да угаси мотор, осим
код возила код којих је напоменом у колској књижици или фабричком декларацијом за одређене типове возила
одређено другачије, тј. да рад мотора не треба заустављати на терминусу и окретници без обзира на време стајања и
уколико иста постоји, рад мотора неће се заустављати;
- возило не сме да омета маневрисање и пролаз других возила;
- возило треба да се обезбеди од неконтролисаног кретања и неовлашћеног коришћења;
- забрањено је ''турирање" и неоправдана употреба звучних сигнала.

Рад возила на другој линији
Члан 47.
Укoликo је возач добио нaлoг од запосленог лица Организационе јединице распоређеног на пословима мониторинга и
управљања или отправника да прoмeни линиjу на којој ради, као и налог од диспечера превозника који управља на
основу сагласности Организационе јединице, потребно је да на матичној линији затвори вожњу и да кроз мануелни
режим рада, а по налогу, изврши избор линије на коју је послат на рад, смер кретања и туражу.

Краткотрајно напуштање возила
Члан 48.
У случају потребе да возач напусти возило и да се потом врати на рад, дужан је да спроведе следећу процедуру:
пре напуштања возила, возач је дужан да извуче картицу из возачког компјутера;
по повратку у возило, потребно је да картицу убаци у уређај и изабере опцију "покушај поново" и потом притисне
дугмe зa пoтврду или да у мануелном режиму поново изабере одговарајућу линију.

Поступање возача у ванредним ситуацијама
Члан 49.
У ванредним ситуацијама возач врши избор и активира један од понуђених аларма на возачком компјутеру у
следећим случајевима:
1. У случају саобраћајне незгоде возач активира аларм "САОБРАЋАЈНА НЕЗГОДА".
Уколико се догодила саобраћајна незгода у којој је дошло до повреде учесника у саобраћају (обарање пешака,
повреда возача или путника у возилу и слично), возач ће позвати ПОЛИЦИЈУ и ХИТНУ ПОМОЋ, а након тога
диспечера превозника и обавестити га о детаљима везаним за незгоду.
Уколико се догодила саобраћајна незгода са материјалном штетом, возач ће позвати диспечера превозника који
позива полицију на увиђај. Диспечер превозника је дужан да одмах обавести запослено лице Организационе јединице,

распоређено на пословима мониторинга и управљања, уколико возач из оправданог разлога није био у могућности да
притисне поменути аларм.
Након слања аларма возач одјављује вожњу и чека инструкције диспечера превозника. Уколико се возило након
увиђаја враћа на рад на линији, возач поступа по налогу о уклапању на линији издатој од стране запосленог лица
Организационе јединице, распоређеног на пословима мониторинга и управљања или по инструкцији диспечера
превозника.
2. У случају када је потребна интервенција хитних служби (полиција, комунална милиција, хитна помоћ,
ватрогасци) возач активира аларм "ХИТНЕ СЛУЖБЕ" и реагује у складу са ситуацијом, позивањем одговарајуће хитне
службе.
У најкраћем могућем року обавештава диспечера превозника о детаљима настале ситуације. Након слања аларма
возач одјављује вожњу и чека интервенцију хитне службе или инструкције диспечера превозника.
Диспечер превозника је дужан да одмах обавести запослено лице Организационе јединице, распоређено на
пословима мониторинга и управљања, уколико возач из оправданог разлога није био у могућности да притисне
поменути аларм.
Уколико се возило након интервенције хитне службе враћа на рад на линији, возач поступа по налогу о уклапању на
линији издатој од стране запосленог лица Организационе јединице, распоређеног на пословима мониторинга и
управљања или по инструкцији диспечера превозника.
3. У случају квара возила возач активира аларм "КВАР ВОЗИЛА".
У најкраћем могућем року обавештава диспечера превозника о детаљима везаним за квар. Након слања аларма
возач одјављује вожњу и чека инструкције од диспечера превозника. Уколико се возило након поправке враћа на рад
на линији возач поступа по инструкцији о уклапању на линији издатој од стране диспечера превозника или налогу
запосленог лица Организационе јединице, распоређеног на пословима мониторинга и управљања.
4. У случају када је дошло до обуставе саобраћаја због које возило не може да саобраћа редовном трасом возач
активира аларм "БЛОКАДА САОБРАЋАЈА".
Возач чека налог од запосленог лица Организационе јединице распоређеног на пословима мониторинга и управљања
или по инструкцији саобраћајног особља превозника којe управља на основу сагласности Организационе јединице и с
тим у вези поступа.
5. У случају када возач услед поремећаја у саобраћају тј. кашњења или неког другог разлога, није у могућности да
до краја смене обави одређене поласке и да изврши примопредају смене на дефинисаном терминусу активира аларм
"СМЕНА" најкасније један обрт пре краја смене.
Возач чека налог од запосленог лица Организационе јединице распоређеног на пословима мониторинга и управљања
или инструкцију диспечера превозника или отправника на терминусу и окретници и с тим у вези поступа.
6. У случају када је дошло до хаварије, односно кидања трамвајске или тролејбуске мреже и шина (кидање мреже,
пад напона итд.) возач активира аларм "КВАР НА МРЕЖИ".
Возач обавештава диспечера превозника о детаљима до каквих је проблема дошло на мрежи и чека да се отклони
квар на мрежи након чега наставља вожњу по инструкцијама Диспечерског центра Јавног комуналног предузећа које
управља електро подсистемом (у даљем тексту: ЈКП ГСП "Београд''). Диспечерски центар ЈКП ГСП "Београд" који
управља електро подсистемом обавештава запослено лице Организационе јединице распоређено на пословима
мониторинга и управљања о детаљима насталих проблема на мрежи.
7. У свакој ситуацији у којој је возач физички нападнут или му је угрожен живот од стране другог лица, возач
активира аларм "ПAНИК ТAСТEР".
Возач зауставља возило и чека полицију и позив од диспечера превозника или запосленог лица Организационе
јединице распоређеног на пословима мониторинга и управљања. Возач је дужан да поступа уздржано и без
конфликта.
Овај аларм је приоритетан и возач је дужан да га користи искључиво у ситуацијама када му је угрожена
безбедност.

Члан 50.
Возач, учесник саобраћајне незгоде у којој је неко лице задобило телесне повреде, односно погинуло или је настала
велика материјална штета, дужан је да:
- заустави возило, искључи мотор, укључи све показиваче правца, постави сигурносни троугао на безбедном
растојању, активира аларм "Саобраћајна незгода", обавести полицију и/или службу хитне помоћи, обавести диспечера
превозника и предузме друге расположиве мере како би упозорио остале учеснике у саобраћају о постојању незгоде;
- упозори сва лица да се склоне са коловоза да не би била повређена и да не би уништавала трагове незгоде;
- обавести полицију и остане на месту незгоде до доласка полиције и завршетка увиђаја;
- укаже помоћ повређенима, односно прву помоћ или медицинску помоћ у складу са својим знањима, способностима
и могућностима;
- да предузме све мере заштите које су у његовој моћи да се спречи настајање нових незгода и увећавање
постојећих последица и повреда.

Члан 51.
У случају оштећења возила од стране путника или других лица, возач може по потреби да се обрати најближој
организационој јединици МУП-а или Организационој јединици надлежној за послове комуналне милиције ради
интервенције и прибављања података о починиоцима.

Посебне одредбе за поступање возача тролејбуса и трамваја у ванредним ситуацијама

Члан 52.
Када је услед саобраћајне незгоде или хаварије дошло до кидања контактне мреже тролејбуса и трамваја или до
евентуалног обарања стуба који носи ове инсталације, саобраћајно особље које је наишло на препреку у саобраћају,
дужно је да обезбеди место незгоде од удара струје, упозоравајући остале учеснике у саобраћају на безбедност.
Ако услед хаварије контактне мреже, контактни вод падне на каросерију трамваја или тролејбуса, или дође до
електризирања тролејбуса, возач је дужан да на миран и сталожен начин објасни путницима поступак напуштања
возила.
У ситуацији када дође до одвајања пантографа од контактне мреже у случају из претходног става, возач је дужан
да спречи улаз и излаз путника, као и да обавести путнике да не додирују металне делове трамваја.
Померање трамваја са места на коме је дошло до прекида напајања (контакт са шинама), обавља се гурањем
трамваја.
Пре спајања трамваја, возач је дужан да поново провери да ли је спуштен пантограф и прекинуто струјно коло
вученог/гураног трамваја.
У случају електризирања тролејбуса (сигнал КИТ апарата), возач је дужан да обавести путнике да остану у возилу,
изађе из возила искакањем без додиривања каросерије, одвоји оба одузимача струје (тролне мотке) од контактне
мреже, с тим да је претходно заштитио руке изолационим рукавицама, врати се у возило и отвори путницима врата
за излаз. Возач не сме да помера возило до доласка теренског мајстора - возача.

Посебне одредбе у Поглављу "Вожња на линији" за возаче тролејбуса
Члан 53.
Возач тролејбуса је дужан да се при руковању возилом у свему придржава Упутства произвођача о руковању
тролејбусом.

Члан 54.
Пре почетка рада, возач тролејбуса је дужан да изврши припрему тролејбуса за укључивање у саобраћај.
При томе је посебно дужан да изврши преглед стања тролних мотки, с тим да је претходно заштитио руке
изолационим рукавицама, провери функционисање тролних аутомата, изврши проверу изолованости тролејбуса уз
помоћ уређаја за контролу изолованости (КИТ апарат) и његовог активирања, као и трака за одвођење статичког
електрицитета са тролејбуса.

Члан 55.
Возач тролејбуса је дужан да вожњу прилагоди условима саобраћаја, стању коловоза и контактне мреже, како не
би дошло до неконтролисаног падања тролних мотки и код тога је посебно дужан да води рачуна о:
- исправности контактне мреже (опуштености, оштећења попречних држача мреже, скретница, укрштаја и сл.);
- стању коловоза (неравнине и оштећења на коловозу, неисправни шахтови, сливници и сл.).
У случају спадања тролних мотки, односно добијања одговарајућег звучног сигнала, возач је дужан да на безбедан
начин у што краћем року заустави возило и поступи на начин регулисан Упутством произвођача о руковању
тролејбусом.
Пре почетка и у току вожње возач је дужан да редовно прати рад уређаја за контролу изолованости (КИТ уређај),
и да тролејбусом прелази преко металних плоча за одвођење статичког електрицитета.

Члан 56.
Возач тролејбуса је дужан да приликом приближавања скретници, уливници и укрштају на контактној мрежи смањи
брзину (која не сме да буде већа од 15 km/h), а прелазак преко безнапонског елемента (секционера) без укључене
педале вуче.
За време вожње тролејбуса, када су тролне мотке на контактној мрежи, возач тролејбуса не сме тролејбус
померати од осе контактне мреже на већу удаљеност од оне прописане од стране произвођача тролејбуса, односно од
дужине тролних мотки.
У случају када се приближава тролејбусу који се налази испред, возач је дужан да држи одстојање које му
омогућава јасан преглед положаја тролних мотки тог тролејбуса.
Возач је дужан да се увери у положај тролних мотки тролејбуса који обилази.

Члан 57.
Код квара на контактној мрежи, која не дозвољава даље кретање возила, возач је дужан да заустави возило,
предузме мере обезбеђења возила и путника, као и да хитно обавести диспечера или отправника ЈКП ГСП "Београд"
ради отклањања насталог квара.
Возач је дужан да предузме и мере обезбеђења других учесника у саобраћају од откинутог контактног вода у циљу
спречавања већих кварова или незгода.

Члан 58.
Уколико је из било ког разлога (застоји, прекиди струје, незгоде и сл.), дошло до нагомилавања тролејбуса, возачи
су дужни да један по један полазе са места догађаја на међусобном одстојању од најмање 50 метара.

Члан 59.
Возачу је најстрожије забрањено било какво испитивање узрока квара, поправки и пењање на кров тролејбуса.
У случају квара, возач је дужан да исти пријави диспечеру или отправнику ЈКП ГСП "Београд" ради обезбеђења
интервенције сервисне службе.
Возачу тролејбуса је најстрожије забрањена вожња уназад преко скретница, уливница и укрштаја.

Члан 60.
Возачима тролејбуса забрањено је искључивање и стављање ван употребе било ког система којим је тролејбус
опремљен (блокада вожње са отвореним вратима, систем за аутоматско спуштање мотки и др.), изузев у случају
квара, уз претходну сагласност диспечера ЈКП ГСП "Београд" и уписивања у листу квара.

Члан 61.
Возач тролејбуса је дужан да, уколико наиђе на место на ком је присуство воде или снега на коловозу веће од 15
cm, пре проласка те деонице, извести диспечера ЈКП ГСП "Београд" и поступи по добијеним инструкцијама.

Члан 62.
Возач тролејбуса је дужан да заустави рад мотора уколико се на терминусу и окретници задржава дуже од 3
минута.
Уколико напушта возачки простор, возач је дужан да обезбеди возило од самопокретања, као и да предузме све
потребне мере да обезбеди возило од неовлашћене употребе.

Посебне одредбе у Поглављу "Вожња на линији" за возаче трамваја
Члан 63.
Пре почетка рада, поред обавезног прегледа возила (композиције), возач трамваја је дужан да провери и следеће:
- исправност и причвршћеност уређаја за купловање возила (квачење возила);
- помоћни прибор;
- стање песка у пескарама (ако песак недостаје, сипати га при изласку из гараже или на терминусу);
- стање батеријског напона;
- потребну опрему.
Возач је дужан да по пријему возила обавезно испроба исправност вуче и све врсте кочница, светлосних уређаја,
брисача, врата и сигналних уређаја, мотор-генератора, мотор-вентилатора, пантографа, корпе за заштиту од гажења
и плугова и опреме за надзор трамваја (камере).
О евентуалним недостацима које уочи, возач је дужан да обавести отправника или диспечера ЈКП ГСП "Београд".

Члан 64.
Одстојање између трамваја који се крећу у истом смеру мора бити такво да се при изненадном заустављању
трамваја испред, трамвај који наилази може правовремено зауставити радном кочницом и помоћном (паркирном)
кочницом.
У случају отказа (квара) радне кочнице возач је у обавези да употреби сигурносну кочницу.
При кретању по клизавим шинама, брзина мора бити смањена на меру која обезбеђује благовремено заустављање
возила.
Возач је дужан да у таквим случајевима одржава безбедно одстојање у односу на возило испред себе.
Ако су шине клизаве, возач је дужан да пажљиво укључује погон, да би избегао проклизавање точкова.
При покретању, вожњи и заустављању трамваја у случају да су шине клизаве, возач је дужан да користи пескаре, у
ситуацијама када се оне аутоматски не укључују.

Члан 65.
Возач трамваја је дужан да у току вожње обезбеди да конопац за спуштање пантографа увек буде у затегнутом
стању, а нарочито у случају јаког ветра и на местима са смањеном висином контактне мреже (подвожњаци,
мостови).

Члан 66.
Возач трамваја је дужан да, уколико не постоји безбедан простор за пролазак пантографа трамваја поред тролних
мотки тролејбуса, заустави трамвај на безбедном растојању како не би дошло до закачињања тролних мотки
тролејбуса од стране пантографа трамваја.

Члан 67.
Возачу трамваја строго је забрањено:
- да се пење на кров трамваја;
- да врши поправке односно отклања кварове трамваја.

Члан 68.
Вожња уназад обавезно се мора вршити уз помоћ још једног лица ради сигнализирања и омогућавања безбедног
кретања возила.
Приликом вожње уназад лице одређено за испомоћ дужно је да заузме такав положај, односно дужно је да се
налази на таквом месту у возилу, или изван њега, са ког може осматрати простор у правцу кретања возила и тако
успешно обезбеђивати вожњу, дајући при томе возачу сигнале или друга потребна обавештења.
Лица за испомоћ могу бити: возач другог трамваја, отправник, теренски мајстор - возач, терминусни мајстор,
инструктор рада возача, возач паркирер, пробни возач, референт зоне, референт саобраћаја.
Возила која су конструкцијски прилагођена за вожњу уназад из задњег дела трамваја могу се возити без лица за
испомоћ.
Вожња уназад врши се смањеном брзином (до 5 km/h), уз максималну опрезност.

Члан 69.
Након заустављања возила, возач је дужан да обезбеди возило од неконтролисаног кретања.

Члан 70.
Поред опште одговорности за возаче предвиђене овим правилником, возачи трамваја су одговорни и за:
- правилно поступање у случају квара на мрежи;
- правилно поступање у случају појаве других кварова на возилу.
Возач трамваја, осим обавезе праћења саобраћајне ситуације, исправности рада возила, инструмената намењених
за то, дужан је да током вожње прати стање исправности контактне мреже и трамвајских пруга.
Све кварове на мрежи и прузи који могу да доведу до тежих хаварија, возач је дужан да на време уочи и
заустављањем возила спречи хаварије.

Члан 71.
Уколико је трамвај у квару, уклањање се врши вучом или гурањем ако је вуча немогућа.
Гурањем се трамвај довози до најближе споредне пруге и поставља тако да не омета редован саобраћај.
Пре отпочињања вуче или гурања трамваја у квару, возачи су дужни да спајање трамваја обаве на начин регулисан
Упутством о спајању трамваја ЈКП ГСП "Београд".

Члан 72.
При вучи односно гурању трамваја у квару морају се предузети следеће мере сигурности:
- исправним и трамвајем у квару дужан је да рукује запослени са прописаном возачком дозволом Б категорије и
лиценцом за возача трамваја;
- у гураном возилу, осим возача, дужан је да се на задњој платформи налази још један запослени (саобраћајно
особље или лице са лиценцом возача трамваја) ради сигнализирања и омогућавања безбедног кретања возила;
- уколико није могуће обезбедити лице за испомоћ на задњој платформи, онда се споразумевање обавља помоћу
мобилног телефона без ангажовања руку;
- уколико су све кочнице на трамвају у квару, односно уколико нису исправне, примењује се комбиновано вуча и
гурање. У таквим случајевима, трамвај у квару налази се између два исправна трамваја;
- исправан и трамвај у квару морају бити физички спојени (закупловани) што су дужни да ураде возачи трамваја,
односно стручна екипа која врши интервенцију, на начин регулисан Упутством о спајању трамваја;
- гурање и вуча се врше знатно смањеном брзином тако да се омогући ефикасно заустављање, али у сваком
случају оно не сме бити веће од 15 km/h.

Члан 73.
Споразумевање и сигнализација код гурања обавља се на следећи начин:
- директном комуникацијом возача путем мобилног телефона без ангажовања руку, или запослени на задњој
платформи прима усмене поруке возача гураних кола и сигналима и покретима руке преноси их возачу исправног
трамваја;
- хоризонтални покрети руке у правцу кретања значе да је пруга слободна за вожњу;
- убрзано кружење руком значи да се брзина може повећати;
- вертикално кретање руком горе - доле значи да треба смањити брзину;
- уздигнута рука дланом према возачу значи да се возила морају зауставити.

Члан 74.
Уколико се трамвај налази испред или на скретници, трамвај који наилази за њим не сме својим пантографом да
пређе прекидач за скретницу, већ се мора зауставити најмање 10 метара испред прекидача.

Члан 75.
Возач је дужан да на време уочи све препреке и недостатке на прузи који би могли довести до незгоде или квара
возила, и, уколико је у могућности, исте отклони, настави вожњу, и о томе извести отправника или диспечера ЈКП

ГСП "Београд".
У случају појаве веће количине воде, до 1 cm воде изнад главе шине или снега до 5 cm изнад главе шине, возач
трамваја дужан је да брзину возила смањи на 5 km/h.
У случајевима појаве веће количине воде и снега изнад вредности наведених у ставу 2. овог члана, а на основу
непосредног увида од стране запослених у ЈКП ГСП "Београд", спроводи се поступак привремене обуставе саобраћаја
уз искључење струје. Овај поступак спроводи ЈКП ГСП "Београд".
Возач трамваја је дужан да приликом наиласка на радове који се изводе на прузи, смањи брзину вожње на 5 km/h и
уз повећани опрез и давањем звучних сигнала обавести запослене на прузи о наиласку трамваја.
За обезбеђење радилишта на прузи, постављање одговарајуће привремене саобраћајне сигнализације и
предузимање других мера прописаних Законом о заштити на раду, задужен је превозник ЈКП ГСП "Београд".

Члан 76.
Ако је из било ког разлога (застоја, прекида у случају незгоде и сл.), дошло до нагомилавања трамваја, возачи су
дужни да постепено, један по један, полазе са места, са одстојањем од најмање 50 метара.

Члан 77.
Приликом пробне вожње трамваја возач је дужан да се у свему придржава одредаба овог правилника.

Члан 78.
Превозник ЈКП ГСП "Београд" је дужан да одмах и без одлагања обавести Организациону јединицу о већим
кваровима на контактној мрежи, застојима због прекида струје и саобраћајним незгодама у којима су учествовала
возила електро подсистема.

Крај рада на линији
Члан 79.
Возач је дужан да се јави отправнику или диспечеру превозника по завршетку рада на линији, пре поласка за
гаражу, односно у депо превозника, ради добијања евентуалних инструкција и овере одговарајуће документације.
Возило полази са терминуса или окретнице за гаражу, односно у депо превозника у време одређено регистрованим
редом вожње, осим у случају добијања додатних инструкција из става 1.
Крајем рада возача на линији сматра се моменат предаје возила и пратеће документације на терминусу, окретници
или у гаражи, односно у депоу превозника.

Члан 80.
Након завршетка рада на градским линијама и повратка возила у гаражу односно депо превозника, уколико се није
аутоматски отворила нулта вожња на возачком панелу, возач је дужан да избор нулте вожње изврши у мануелном
режиму рада.
На приградским, локалним, ноћним и минибус експрес линијама избор нулте вожње врши се у мануалном режиму
рада.
Приликом предаје возила у гаражи односно депоу превозника, возач је дужан да искључи екран возачког компјутера
возача, притиском на дугме са задње десне стране уређаја.

Продаја карата у возилу
Члан 81.
Возач је дужан да продаје карте одштампане на возачком компјутеру у возилу у ком обавља вожњу. Карта коју
прода путнику мора бити исправна у погледу датума, времена, ИД возила, броја линије.
Возач продаје карте у возилу на стајалиштима и терминусима и окретницама док је возило у стању мировања.
Продају карата у возилу може обављати и овлашћено лице превозника преко преносивог (мобилног) уређаја.

Члан 82.
Опрема у возилу намењена за рад у систему за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу састоји се
од следећих уређаја:
- возачки компјутер;
- штампач;
- валидатор.
На линијама које је одредила Организациона јединица, продаја карата може се вршити и преко преносивог
(мобилног) уређаја.
Возач аутобуса, трамваја и тролејбуса, дужан је да врши продају папирних карата у возилу користећи опрему коју
чине: командна табла и штампач са терморолном.
Карте се могу продавати само уколико је возачка картица убачена у командну таблу возача и уколико је отворена
одговарајућа линија, смер кретања и полазак.
Одштампану карту возач или овлашћено лице превозника које продаје карту преко преносивог (мобилног) уређаја је

дужан да изда путнику.
Возач или овлашћено лице превозника које продаје карту преко преносивог (мобилног) уређаја је дужан да опрему
држи у функцији током целокупног рада возила на линији, осим у случају квара.
Возач или овлашћено лице превозника које продаје карту преко преносивог (мобилног) уређаја се обавезује да
уколико дође до евентуалног квара опреме и/или немогућности издавања штампане карте у возилу, путнику врати
претходно наплаћен новац и о томе обавести превозника.

Одредбе о обавезама отправника и диспечера превозника
Члан 83.
Отправник или диспечер превозника је дужан да на терену отправља возила према регистрованом реду вожње и у
сарадњи са запосленим лицима Организационе јединице распоређених на пословима мониторинга и управљања. О
свим ванредним мерама отправник или диспечер превозника је дужан да обавести запослено лице Организационе
јединице распоређено на пословима мониторинга и управљања.

Члан 84.
Отправник или диспечер превозника је дужан да поступа по налогу запосленог лица Организационе јединице
распоређеног на пословима мониторинга и управљања у ситуацијама када се то од њега захтева.
На основу налога или по сагласности Организационе јединице отправник или диспечер превозника је дужан да врши
корекцију интервала слеђења возила на следећи начин:
- скраћивањем задржавања возила на терминусима или окретницама;
- незаустављањем на одређеном броју стајалишта;
- скраћењем линија до одређених тачака на траси.
У овим случајевима отправник и диспечер превозника који је упутио налог возачу је дужан да о томе обавести
запослено лице Организационе јединице распоређено на пословима мониторинга и управљања.

Члан 85.
Диспечер, отправник и овлашћено лице превозника дужни су да приликом доласка возача на посао и у току њиховог
рада обрате пажњу на њихово психофизичко стање (умор, болест, дејство алкохола, психоактивних супстанци).
У случају сумње да возач није у стању да на прописан начин обавља посао или исти обавља на начин којим се
угрожава безбедност саобраћаја и путника, лица из претходног става дужна су да то лице самоиницијативно искључе
са радног задатка, замене га другим возачем и о томе обавесте непосредног руководиоца превозника и о истом
сачине извештај.

Члан 86.
Диспечер превозника дужан је да по добијању пријаве од стране возача о уоченим оштећењима на опреми у возилу
(валидатори, возачки компјутер и штампач карата) одмах поступи по процедури за пријаву квара у корисничком
упутству - апликацији за пријаву квара у Систему за наплату карата и управљање возилима у јавном превозу у
Београду.

Члан 87.
Уређаје за функционисање система чине сви уређаји инсталирани у возилима и просторијама саобраћајних погона
превозника, а са циљем обезбеђивања несметаног функционисања Система за наплату карата и управљање возилима
у јавном превозу у Београду.
Обавеза саобраћајног особља је да помоћу предвиђених апликација у систему:
- уноси распоред рада возача и возила;
- уноси ванредне ситуације у "Дневни извештај о функционисању";
- пријави Организационој јединици промену статуса возила у систему уколико дође до њихове промене (рад на
линији, резерва, квар возила, и др.);
- прати алармни екран;
- комуницира са Организационом јединицом;
- поступа по налогу Организационе јединице;
- одмах по пријави возача у случају било ког квара опреме у систему изврши пријаву путем апликације за пријаву
квара опреме;
- врши дообуку возача и обуку нових возача за рад у систему;
- благовремено задужује возаче возачким картицама и води евиденцију о издатим возачким и заменским картицама.

Члан 88.
Отправник или диспечер превозника је дужан да путницима даје информације о мрежи линија, трасама линија,
регистрованом реду вожње и разлозима неостварења полазака. Изузетно, уколико није у могућности да пружи
тражене информације, путнике упућује на електронску адресу и бројеве телефона Организационе јединице.

Члан 89.

Диспечер превозника треба да сваки квар који за последицу има искључење возила, одмах пријави запосленом лицу
Организационе јединице распоређеном на пословима мониторинга и управљања и информише га о предузетим
мерама, односно пријави заменско возило приликом укључења на рад.

Завршне одредбе
Члан 90.
На основу Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник РС", бр. 68/15, 41/18, 44/18 - др.
закон, 83/18, 31/19 и 9/20), Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10,
101/11, 32/13 - одлука УС, 55/14, 96/15 - др. закон, 9/16 - одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18 - др. закон, 87/18, 23/19 и
128/20 - др. закон), Закона о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима ("Службени гласник
РС", бр. 96/15 и 95/18), Закона о безбедности и здрављу на раду ("Службени гласник РС", бр. 101/05, 91/15, 113/17 др. закон) и Закона о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и
95/18 - аутентично тумачење), ближе се уређују обавезе превозника и саобраћајног особља у јавном линијском
превозу путника на територији града Београда утврђених овим правилником.
Овлашћена лица превозника дужна су да овај правилник уруче уз потпис свом саобраћајном особљу запосленом или
ангажованом код превозника, као и да о томе успоставе и уредно воде евиденцију за време обављања повереног
јавног линијског превоза, на основу јавног уговора или одлуке надлежног органа, као и да наведену евиденцију
доставе или ставе на увид Организационој јединици или надлежним државним органима.

Члан 91.
Овај правилник ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу Града Београда".
Градска управа Града Београда
Секретаријат за јавни превоз
XXXIV-01 број 344-7/2021, 21. јуна 2021. године
Заменик начелника Градске управе Града Београда
- секретар Секретаријата за јавни превоз
др Јовица Васиљевић, с.р.

