
На основу члана 94. став 6 Закона о превозу путника у друмском саобраћају 
(„Службени гласник Републике Србије“, број 68/2015, 41/2018, 44/2018 – др. закон и 
83/2018), члана 56. Статута Града Ниша („Службени лист Града Ниша“, број 88/2008 и 
143/2016) 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, 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 110 110 110 
2. Вожња по пређеном километру 40 50 65 
3. Чекање по часу 500 500 500 

 
У цене такси превоза урачунати су и превоз пртљага путника и долазак на 

адресу по позиву.  
    

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 цене у 

оквиру такси тарифе по којој се такси превоз мора обављати на територији града ниша 
(„Сл. лист Града Ниша", број 53/2018). 
 

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

Број: 169-20/2019-03 
У Нишу, 21.02.2019. године 

 
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 

 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 



 
Образложење 

 
Чланом 94. став 6 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. Цену услуге за обављање такси превоза 
чини збир појединачних цена, и то: за старт, по једном пређеном километру и по 
времену чекања, 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. 

 
Уговорна привредна такси комора Србије обратила се Секретаријату за 

комуналне делатности, енергетику и саобраћај дана 29.01.2019. године захтевом за 
корекцију цена такси услуге са образложењем да су се услови пословања и гарантовани 
лични доходак променили у претходном периоду. 

 
У погледу услова пословања, изменама и допунама Закона о превозу у друмском 

саобраћају које су ступиле на снагу 06.11.2018. године прописане су додатне обавезе 
које такси превозници морају да испуне а које се односе на седиште, возаче, возила и 
пословни углед.  

 
Такође, у периоду од последње корекције цена такси услуга на територији града 

Ниша дошло је до повећања минималне цене рада са 143,00 на 155,30 динара нето, што 
је, уз појаву дефицита на тржишту такси возача, значајно утицало на пословање такси 
превозника.  

 
У складу са наведеним, узимајући у обзир и економску моћ корисника такси 

превоза на територији града Ниша, предлаже се повећање цене старта са досадашњих 
100 на 110 динара и повећање цене чекања са досадашњих 450 по сату на 500 динара по 
сату. Цена вожње по пређеном километру остаје непромењена. 

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

 
ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА НИША – СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КОМУНАЛНЕ 

ДЕЛАТНОСТИ, ЕНЕРГЕТИКУ И САОБРАЋАЈ 
 
 
 

СЕКРЕТАР 
 
 

Владислава Ивковић 


	20-1 Resenje o ceni taksi prevoza 2019

