
На основу члана 94 став 4 Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени 
гласник Републике Србије“, број 68/2015), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист 
Града Ниша“, број 88/2008 и 143/2016), члана 28 став 2 Одлуке о такси превозу путника на 
територији града Ниша („Службени лист града Ниша“, бр. 105/2015 и 138/2017), 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, доноси 
 
 

РЕШЕЊЕ  
О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ У ОКВИРУ ТАКСИ ТАРИФЕ ПО КОЈОЈ СЕ ТАКСИ ПРЕВОЗ 

МОРА ОБАВЉАТИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НИША 
 

                                    Члан 1 
 

    Овим решењем утврђује се цена у оквиру такси тарифе по којоj се такси превоз мора 
обављати на територији Града Ниша:                                                                                                                                            

Редни 
број Назив Тарифа I 

(динара) 
Тарифа II 
(динара) 

Тарифа III 
(динара) 

1. Старт 100 100 100 
2. Вожња по километру 40 50 65 
3. Чекање по часу 450 450 450 

 
У цене такси превоза урачунат је и превоз пртљага путника. 

      
Члан 2 

 
Тарифа I примењује се радним данима и суботом у времену од 06:00-22:00 часова. 

     Тарифа II примењује се у времену од 22:00-06:00 часова, у дане државних празника и 
недељом. 
     Тарифа III примењује се ван града. 
 

Члан 3 
 
  Такси превозници су дужни да своје ценовнике услуга и мерне инструменте ускладе са 
овим решењем. 
                                                         

Члан 4 
 

Ступањем на снагу овог решења престаје да важи Решење о утврђивању економски 
најниже цене у оквиру такси тарифе по којој се ауто-такси превоз мора обављати на територији 
Града Ниша („Сл. лист Града Ниша", број 36/2013). 
 

Члан 5 
 
   Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша".          
                                      

Број: 715-6/2018-03 
У Нишу, 08.06.2018. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

Председник 
 
 

Дарко Булатовић 
 
 



Образложење 
Чланом 94 став 4 Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Службени гласник 

Републике Србије“, број 68/2015) прописано је да јединицa локалне самоуправе својом одлуком 
утврђујe и усклађујe цену у оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на 
њеној територији. Чланом 28 Одлуке о такси превозу путника на територији града Ниша („Сл. 
лист града Ниша“, број 105/2015 и 138/2017) предвиђено је да цену услуге за обављање такси 
превоза чини збир појединачних цена, и то: за старт, по једном пређеном километру, по 
времену чекања, по доласку на адресу по позиву и по комаду пртљага који се превози, које се 
одређују у зависности од доба дана и ноћи, од дана у недељи и подручја на коме се вожња 
обавља. Цену у оквиру такси тарифе по којој мора да се обавља такси превоз на територији 
Града Ниша актом утврђује Градско веће Града Ниша. 

Сагледавајући потребу за утврђивањем реалних промена које утичу на формирање 
цене такси превоза у оквиру прописане тарифе, Секретаријат за комуналне делатности, 
енергетику и саобраћај наручио је а Висока техничка школа струковних студија израдила 
елаборат на тему „Анализа оптималне организације са предлогом цена такси превоза на 
територији града Ниша“, марта 2016. године, након спроведеног поступка јавне набавке.  

У оквиру наведеног елабората извршена су истраживања превозних захтева – вожњи у 
систему такси превоза, дата је анализа и оцена постојећег стања, анализа прихода и трошкова 
у систему такси транспорта путника у Нишу и предлог за повећање цена услуга такси превоза.  

Постојеће цене такси превоза нису мењане од 2013. године. У међувремену, дошло је 
до значајних промена основних параметара који утичу на цену такси превоза путника – цене 
горива, износа зарада, потрошачких цена и курса динара (табела 1).  

 

Табела 1: Промена утицајних параметара у периоду децембар 2015 – Мај 2018. год. 
  

Параметар: Средњи 
курс евра 

Индекс 
цена на 

мало 

Бруто 
зарада - 
просечна 

Ниш 

ВП 
Цена 
евро 

дизела 

МП 
Цена 
евро 

дизела 

ВП 
Цена 

бензина 

МП 
Цена 

бензина 

МП 
Цена 
ТНГ 

Ознака: Е C BZ ED ED BMB-95 BMB-95 TNG 
Децембар 2015 123,5329 1 53.276 109,46 125,1 107,92 123,3 66,4 

Мај 2018 118,2665 1,0520 62.218 146,5 157,5 136,74 148,0 73,9 
Однос: 0,9574 1,0520 1,1678 1,3384 1,2590 1,2670 1,2003 1,1130 

 

Узимајући у обзир наведено, у циљу усклађивања раста параметара са ценама услуга 
такси превозу у Нишу, предлаже се промена цена на начин приказан у табели 2. 

 

Табела 2: Упоредни приказ нових и постојећих цена услуга такси превоза у Нишу  
 

Рб Назив Тарифа I Тарифа II Тарифа III 
Нове цене Постојеће 

цене 
Нове цене Постојеће 

цене 
Нове цене Постојеће 

цене 

1. Старт 100 80 100 80 100 80 
2. Вожња по километру 40 40 50 45 65 60 
3. Чекање по часу 450 400 450 400 450 400 

 

Према приказаном, предлаже се повећање старта са садашњих 80 на 100 динара као и 
повећање цене за вожњу по километру у другој тарифи са 45 на 50 и у трећој са 60 на 65 
динара, док би цена вожње у првој тарифи остала непромењена. 

Такође, овим актом врши се промена назива акта у циљу усклађивања са одредбама 
члана 94, став 4. Закона о превозу путника у друмском саобраћају („Сл. гласник РС“, 68/2015). 

Имајући у виду наведено, донето је Решење као у диспозитиву. 
 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, 
ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 

 

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ 
По овлашћењу начелника 

Градске управе Града Ниша 
 

Хранислав Ђорђевић 


