
На основу члана 87д став 2. Закона о превозу путника у друмском 
саобраћају  ( „Службени гласник РС“, бр. 68/2015, 41/2018, 44/2018 - др.закон, 
83/2018 и  31/2019 ), члана 56. Статута града Ниша („Службени лист града 
Ниша“, број 88/2008, 143/2016 и 18/2019), и члана 72. Пословника о раду 
Градског већа града Ниша („Службени лист града Ниша“, број 1/2013, 
95/2016, 98/ 2016, 124/2016 и 144/2016), 

Градско веће града Ниша, на седници одржаној 21.02.2020. године, 
доноси 
 
 

Р Е Ш Е Њ Е 
 

 
 УКИДА СЕ решење Управе за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај број 313-343/2016-09 од 26.09.2016. године, којим се привредном 
субјекту SIMEON MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ 
одобрава обављање такси превоза на територији града Ниша возилом „Škoda 
Fabia Ambiente“ са евиденционим бројем 578. 
 
 
 

О  б  р  а  з  л  о  ж  е  њ  е :     
 

Поступајући по захтеву привредног субјекта SIMEON MISTAKIDIS PR 
RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ, Управа за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај је издала решење број 313-343/2016-09 од 26.09.2016. 
године, којим овом привредном субјекту одобрава обављање такси превоза на 
територији града Ниша, и то возилом „Škoda Fabia Ambiente“, за које је 
одређен евиденциони брoj 578.  

У поступку провере испуњености услова за обављање такси превоза, у 
смислу чл. 87д ст.1. Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник РС“, бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18 и 31/19; у 
даљем тексту: Закон ), Секретаријат за комуналне делатности, енергетику и 
саобраћај је утврдио да је такси превозник SIMEON MISTAKIDIS PR 
RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ престао да испуњава услове  за обављање 
такси превоза  у погледу такси возача (да возач мора бити у радном односу 
код предузетника или привредног друштва- чл.87б ст.5. Закона), па му је 
опоменом остављен рок од 30 дана за доставу доказа о испуњености услова за 
обављање такси превоза  у погледу возача, а осим тога и у погледу возила и 
пословног угледа (чл. 87б, 87в  и 87г Закона).  

По опомени за доставу доказа, број 313-192-2/2019-09 од 16.10.2019. 
године, чије се лично достављање - по чл. 75. Закона о општем управном 



поступку - сматра извршеним 08.11.2019. године (доказ: Обавештење ради 
пријема писмена, број 313-192-2/2019-09 од 23.10.2019. године), наведени 
такси превозник у остављеном року од 30 дана, а ни до данас, није доставио 
тражене доказе. 

На последице пропуштања да достави тражене доказе поменути такси 
превозник је упозорен и обавештењем овог секретаријата број 313-192-
3/2019-09 од 15.01.2020. године (пријем обавештења потврђен потписом на 
повратници, дана 21.01.2020. године),  али ни по овом обавештењу није 
доставио доказе.  

Чланом 87д ст.2. Закона прописано је да ће општинско, односно градско 
веће укинути одобрење, ако се у вршењу провере утврди да је такси 
превозник престао да испуњава неки од услова за обављање такси превоза. 

С обзиром да је  неспорно утврђено да је такси превозник SIMEON 
MISTAKIDIS PR RADNJA ZA TAKSI PREVOZ NIŠ престао да испуњава 
услов за обављање такси превоза, и то у погледу возача, прописан чл.87б ст.5. 
Закона, то је Градско веће донело решење као у диспозитиву.  

   
Поука о правном средству: Против овог решења може се тужбом 

покренути управни спор пред Управним судом, у року од 30 дана од дана 
достављања решења странци.  
 
 
Број: 215-23/2020-03 
У Нишу,  21.02.2020. године         
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 
 
 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК  
 

 
                                                                     Дарко Булатовић 
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